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SCIENCE
WOOD +
PLASTIC

SOULFUL
SUSTAINABLE 
DESIGN

 IN&OUTDOOR
DECKING
PERGOLA
CEILING
WALLING
FENCING
HAND RAILING
FURNITURE
ETC.

Developed to be used 
as an  alternative for 
natural wood products 
in all architectural work
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SOULFUL
SUSTAINABLE 
DESIGN

Initiated
the best environmental 
friendly product

INSPIRAT ION INNOVATION

Continuously developing for the best
quality natural wood alternative product, 
more durable with lowest maintenance cost.

Passed ASTM international standards 
worldwide result test  from USA

Hardwood
fibre 

- Colour Pigment Additive
  สี Pigment Additive
- UV Stabilizer
- UV-protection enhancement
  สารเพิ่มความ ทนทาน ต่อแสงแดด 
- Fungus prevention สารป้องกันเชื้อรา
- Antioxidant สารรักษาสภาพคงรูป

Additive

Plastic

Green Label
SINGAPORE

ผงไม้เนื้อแข็ง

พลาสติก

สารเติมแต่ง

From Inspiration
To perserve the beauty of real 
wood for decades with durability 
termite-free, long term usability, no 
requirement for wood maintenance 
and less or no long-term expense.

จากแรงบันดาลใจ

ที่จะทำ�ให้คว�มสวยของไมจ้ริง อยู่ได้น�นนับสิบๆ ปี

โดยที่ ไม้ไม่ผุ ปลวกไม่กิน ใช้ง�นได้น�น ไม่เป็นภ�ระ ในก�ร

บำ�รุงรักษ�ไม้ ค่�ใช้จ่�ยระยะย�วต
่
ำ�หรือไม่มีเลย

SCI Innovation
for Architecture
Responding to designs that require
full wooden elements with beauty,
endurance, resistance to humidity, 
which can replace all types of wood.

With a continuous development of quality to get 
the look of natural wood with durability, we use 
high quality natural materials; hardwood fibre 
mixed with plastic and additives. To get the wood 
that meets your desired quality, our products 
have to go through rigid manufacturing process 
standards including the ASTM standards from 
the USA.  In addition our products are also 
tested in actual environment conditions. This in-
novation allows us to maximize the use of wood 
and respond to ongoing architectural designs.

ด้วยก�รพัฒน�คุณภ�พอย่�งต่อเนื่อง เพื่อให้ได้คว�มสวย

เหมือนไม้ธรรมช�ติ และคว�มแข็งแรงทนท�น เร�จึงใช้วัสดุ

ที่มีคุณภ�พสูงจ�กธรรมช�ติ ผงไม้เนื้อแข็ง และพล�สติก 

ผสมกัน และ ส�รเติมแต่ง เพื่อให้ไม้ ได้คุณภ�พที่ดี ตรง

คว�มต้องก�ร ผ่�นกระบวนก�รก�รผลิตที่ ได้ม�ตรฐ�น มี

ก�รทดสอบ ม�ตรฐ�น ASTM จ�กอเมริก�และได้ ทำ�ก�ร

ทดสอบจ�กสภ�วะแวดล้อมจริง และนี่คือนวัตกรรมที่ช่วย

ให้เร�ใช้ไม้ได้ อย่�งคุ้มค่�ที่สุด เพื่อตอบสนองด้�น ง�นดีไซน์

ท�งสถ�ปัตย์ที่ ไม่หยุดนิ่ง

SCI สร้างนวัตกรรม เพื่องานสถาปัตยกรรม

ตอบสนองง�นออกแบบที่ต้องใช้ไม้ อย่�งครบองค์

ประกอบ ทั้งด้�นคว�มสวยง�ม คว�มแข็งแรง ทนต่อ

สภ�พ อ�ก�ศร้อนชื้น และส�ม�รถนำ�ไปใช้ง�นแทนไม้

ได้ทุกประเภท



  LCD2-S4 LCD2-S2 EU LCP-S4 EU LCP-S2 EU
Depth (cm.) หน� 5.0 5.0 2.5 2.5
Width (cm.) กว้�ง 10.0 5.0 10.0 5.0
Length (cm.) ย�ว 280 280 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 7.0 3.6 4.6 2.3

 LW3-S1 LW3-168 LW2-S2 OW22-L6
Depth (cm.) หน� 2.5 2.8 4.0 22
Width (cm.) กว้�ง 12.7 16.8 16.8 17.2
Length (cm.) ย�ว 280 280 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 4.3 6.2 6.6 6.0
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 3.2 2.43 2.43 2.3

  DK21-L6 DK23-MM6 
Depth (cm.) หน� 2.1 2.3
Width (cm.) กว้�ง 14.0 14.0
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 9.9 8.8
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 2.55 2.55

พื้นไม้ภายนอก

DECKING

ผนังภายนอก

SIDING

ระแนงกรุผนังภายนอก

LATH

22 mm.
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OUTDOOR

COLOR
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TEAK
สีไม้สัก

OAK
สีโอ็ค

DARK GRAY
สีเท�เข้ม

GRAY
สีเท�

EUROPE
SURFACE

2L+

สีผิวไม้ทนต่อแสงแดด
เป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูงเพิ่มชั้นผิว
หมดปัญหาการเกิด
คราบน้ำาเกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

SCI WOOD
C O - E X T R U D E D

2 ศL+
TWO LAYER PLUS

เพิ่มชั้นผิวและสร้�งล�ยไม้ 

เพื่อให้ทนต่อสภ�พอ�ก�ศ 

ร้อนชื้นของไทย และง่�ย

ในก�รดูแล บำ�รุงรักษ�

PREMIUM GRADE

9B
BEST BENEFIT

1)ทนแดด 2)ทนฝนและคว�มชื้น

3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน 

7) ไม่ล�มไฟ 8)ทนต่อก�รขีดข่วน  

9)ลดปัญห�คร�บต่�งๆ ผิวไม่ดูด

ซึมน้ำ� ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด

R12-R13
DECKING TEXTURE

สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องคว�ม
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi 
ผิวไม้จะมีคว�มหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังเป็นมิตรต่อเท้� สบ�ย
เท้�เมื่อเดินเท้�เปล่�

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี 2)ระบบติดตั้ง

ง่�ยได้ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะด้วยเครื่องมือ 4)

เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหม�ะสมไม่

ม�กจนเป็นภ�ระโครงสร้�ง 

360 ํ
COVER WPC

ชั้นเลเยอร์ผิวไม้ที่สวย

และมีคุณสมบัติพิเศษใน

ก�รทนแดดและไม่ดูดซึมน้ำ�

ครอบคลุมเนื้อไม้แบบรอบ

แผ่น 360 องศ� จึงทำ�ให้

เกิดคว�มทนท�นเพิ่มขึ้น

C O L L E C T I O N

LUXURY EU

50 mm.

50
 m

m
.

50
 m

m
.

100 mm. 25 mm.

50
 m

m
.

25 mm.

10
0 

m
m
.

SCi WOOD
EUROPE
SURFACE
TRENDY

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น  
ทนแดด ทนแรงขูดขีด

https://www.sci-wood.com/home/collection/luxury-eu/
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9B
BEST BENEFIT

1)ทนแดด 2)ทนฝนและคว�มชื้น

3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน 

7) ไม่ล�มไฟ 8)ทนต่อก�รขีดข่วน  

9)ลดปัญห�คร�บต่�งๆ ผิวไม่ดูด

ซึมน้ำ� ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด

R12-R13
DECKING TEXTURE

สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องคว�ม
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi 
ผิวไม้จะมีคว�มหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังเป็นมิตรต่อเท้� สบ�ย
เท้�เมื่อเดินเท้�เปล่�

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี 2)ระบบติดตั้ง

ง่�ยได้ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะด้วยเครื่องมือ 4)

เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหม�ะสมไม่

ม�กจนเป็นภ�ระโครงสร้�ง 

3D+

TREE DIMENSION PLUS

สร้�งล�ยไม้ที่ชัด มีมิติลึก จึงมี

คว�มคงทน ไม่เลือนห�ย ด้วย 

เทคโนโลยีล่�สุดที่ฉีดไม้ผสม

พล�สติกด้วยคว�มร้อนสูง

ผ่�นโมลสร้�งล�ยไม้ในขั้นตอน

เดียวกัน

C O L L E C T I O N

LUXURY T
TEXTURE 3D

TREE DIMENSION

TREE DIMENSION

  DK25-L6 OWH-L5 T3
Depth (cm.) หน� 2.5 2.1
Width (cm.) กว้�ง 14.0 14.8
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 13.46 5.4
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 2.55 2.88

  DK25-L6 CN OWP-156 CN
Depth (cm.) หน� 2.5 2.1
Width (cm.) กว้�ง 14.0 15.6
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 12.0 5.0
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 2.55 2.65

140 mm.

25
 m

m
.

COLOR
T3 T4

MIX-GRAY
สีเท�ริ้วดำ�

MIX-TEAK
สีไม้สักริ้วดำ�

CHERRY
สีไม้เชอรี่

BLACK CHERRY
สีไม้แบล็คเชอรี่

COLOR

TEAK
สีไม้สัก

OAK
สีโอ็ค

GRAY
สีเท�

พื้นไม้ภายนอก

DECKING

พื้นไม้ภายนอก

DECKING

ผนังภายนอก

SIDING

ผนังภายนอก

SIDING

9B
BEST BENEFIT

1)ทนแดด 2)ทนฝนและคว�มชื้น

3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน 

7) ไม่ล�มไฟ 8)ทนต่อก�รขีดข่วน  

9)ลดปัญห�คร�บต่�งๆ ผิวไม่ดูด

ซึมน้ำ� ง่�ยต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด

R12-R13
DECKING TEXTURE

สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องคว�ม
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi 
ผิวไม้จะมีคว�มหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังเป็นมิตรต่อเท้� สบ�ย
เท้�เมื่อเดินเท้�เปล่�

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี 2)ระบบติดตั้ง

ง่�ยได้ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะด้วยเครื่องมือ 4)

เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหม�ะสมไม่

ม�กจนเป็นภ�ระโครงสร้�ง 

3D+

TREE DIMENSION PLUS

สร้�งล�ยไม้ที่ชัด มีมิติลึก จึงมี

คว�มคงทน ไม่เลือนห�ย ด้วย 

เทคโนโลยีล่�สุดที่ฉีดไม้ผสม

พล�สติกด้วยคว�มร้อนสูง

ผ่�นโมลสร้�งล�ยไม้ในขั้นตอน

เดียวกัน

C O L L E C T I O N

LUXURY CN
CANADA SURFACE

OUTDOOR

OUTDOOR
ให้คว�มหนืดเก�ะเท้�พิเศษและให้สัมผัสที่สบ�ยเท้�

Anti-Slip
The high resistance surface specifically
helps secure your feet with a comfortable touch.

21
 m

m
. 148 mm.

140 mm.

25
 m

m
.

21
 m

m
. 156 mm.

T3 G T3 T T4 CH T4 BC

ลายไม้้-ลายเท้้า
เส้้นไม้้ขนาดเล็กลายส้าน
ตำำาแหน่งนูน ช่่วยให้
ลายเท้้ายึดเกาะได้ดีม้าก

Footprint

https://www.sci-wood.com/home/collection/luxury-t/
https://www.sci-wood.com/home/luxury-cn/
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SCI WOOD
S A N D I N G  B R U S H

9B
BEST BENEFIT

1)ทนแดด 2)ทนฝนและคว�มชื้น

3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน 

7) ไม่ล�มไฟ 8)ขัดเปิดผิวใหม่ได้

9)ผิวปัดเสี้ยนไม่เง�ลดก�รเกิดก�ร

สะท้อนของแสงรบกวน

R12-R13
DECKING TEXTURE

สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องคว�ม
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi 
ผิวไม้จะมีคว�มหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังเป็นมิตรต่อเท้� สบ�ย
เท้�เมื่อเดินเท้�เปล่�

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี 2)ระบบติดตั้ง

ง่�ยได้ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะด้วยเครื่องมือ 4)

เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหม�ะสมไม่

ม�กจนเป็นภ�ระโครงสร้�ง 

ร่องห่�ง

ระหว่�งไม้

ใหญ่

ร่องห่�ง

ระหว่�งไม้

เล็ก

> <
WOOD PLASTIC COMPOSITE 

พื้นไม้ภ�ยนอก พื้นไม้รอบสระว่�ยน้ำ�

พื้นไม้ระเบียง ไม้บันไดและท�งเดิน

รั้ว/ร�วกันตกภ�ยนอก ระแนงไม้

ตกแต่ง กันส�ดและโรงจอดรถ

ระแนงไม้ตกแต่งภ�ยใน ฝ้�ในร่ม/ผนังใน

ร่ม วงกบ/ประตู เฟอร์นิเจอร์ภ�ยนอก

ศ�ล� และง�นประกอบ

C O L L E C T I O N

MODERN

25
 m

m
.

150 mm.

25
 m

m
.

100 mm.พื้นไม้ภายนอก

DECKING
ผนังภายนอก

SIDING

130 mm.

19
 m

m
.

100 mm.

20
 m

m
.

150 mm.

20
 m

m
.

 DKP-ME4 DKP-M4 DK19-M5 DKP-ME6 DKP-M6 
Depth (cm.) หน� 2.0 2.5 1.9 2.0 2.5
Width (cm.) กว้�ง 10.0 10.0 13.0 15.0 15.0
Length (cm.) ย�ว 280 280 280 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 7.40 8.70 9.0 11.20 14.50
Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.57 3.57 2.75 2.38 2.38

ระแนงไม้แกนอลูมิเนียม

SUPER LATH x5
Structures can be
installed with x5 larger
gaps compared to
WPC normal edition.  

 SML-S2 SML-S4 SML2-S6 SML4-S4 
Depth (cm.) หน� 3.0 3.0 5.1 9.69
Width (cm.) กว้�ง 5.0 10.0 15.1 9.69
Length (cm.) ย�ว 280 280 2.8 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 1.94 6.24 9.9 12.96

50 mm.

30
 m

m
. 151 mm.

51
 m

m
.100 mm.

30
 m

m
.

96.9 mm.

96
.9
 m

m
.

 LFP-S1 LFD-S2 LFP-S3 LF20-S4 LFD2-S2 
Depth (cm.) หน� 2.5 3.0 2.4 2.0 5.5
Width (cm.) กว้�ง 2.5 5.1 7.2 10.0 5.5
Length (cm.) ย�ว 300 300 300 300 300
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 2.04 3.39 4.0 4.35 4.50

 LFD-S4 LFD2-S3 LFD2-S4 LFD2-S6 LFD2-S8 
Depth (cm.) หน� 3.0 4.6 5.0 5.0 6.0
Width (cm.) กว้�ง 10.0 7.6 10.0 15.0 20.0
Length (cm.) ย�ว 300 300 300 300 300
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 4.89 5.82 7.86 11.70 13.35

25 mm.

25
 m

m
. 100 mm.

20
 m

m
.

51 mm.

30
 m

m
.

72 mm.

24
 m

m
. 55 mm.

55
 m

m
.ระแนงไม้ภายนอก

LATH

150 mm.

50
 m

m
.76 mm.

46
 m

m
. 100 mm.

50
 m

m
.

60
 m

m
.

200 mm.
100 mm.

30
 m

m
.

COLOR

29
 m

m
.

28
 m

m
. 220 mm.168 mm.

GoldenTeak (GT) 

สีสักทอง

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

STANDARD COLOR SPECIAL COLOR

Gray (G) 

สีเท�

Brown (B) 

สีน้ำ�ต�ล

Dark Gray (D) 

สีเท�เข้ม

  LW3-168 M LW4-22O S
Depth (cm.) หน� 2.8 2.9
Width (cm.) กว้�ง 16.8 22.0
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 7.60 8.6
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 2.43 1.79

  OWH-124 OW20-140
Depth (cm.) หน� 2.0 2.0
Width (cm.) กว้�ง 14.5 14.0
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 5.20 4.5
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม 2.88 3.0

20
 m

m
.

145 mm.

20
 m

m
.

140 mm.

https://www.sci-wood.com/home/modern/
https://www.sci-wood.com/home/modern/
https://www.sci-wood.com/home/modern/
https://www.sci-wood.com/home/modern/
https://www.sci-wood.com/home/modern/
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9B
BEST BENEFIT

1)ทนฝนและคว�มชื้น 2)ไม่ผุ  

3)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

4)ปลวกไม่กิน 5)สี ไม่ลอกล่อน 

6)ไม่ล�มไฟ 7)ไม่มีส�รก่อนอันตร�ย  

8)ลดปัญห�คร�บต่�งๆ ผิวไม่ดูดซึม

น้ำ� 9)ผิวด้�นไม่เล่นแสงสะท้อน

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี  

2)ระบบติดตั้งง่�ยได้ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะติดโคมไฟได้ 

4)เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักเบ�ไม่เป็นภ�ระต่อ

โครงสร้�งของตัวอ�ค�ร

DESIGN
ง�นไม้สมัยใหม่ ใช้ SCi Wood 

ดีแน่นอน ด้วยผิวไม้ สีไม้ ที่สวย 

และคุณบัติที่ทำ�ให้อ�ยุก�รใช้ง�น

ได้น�น และก�รติดตั้งที่ง�น ไม้มี

น้ำ�หนักที่เบ�จึงนำ�ไปใช้ง�นได้หล�ก

หล�ยดีไซน์ ไม้มีคว�มเหนียว 

ปรับดัดโค้งได้

C O L L E C T I O N

LUXURY
C O L L E C T I O N

ZEN

9B
BEST BENEFIT

1)ทนฝนและคว�มชื้น 2)ไม่ผุ  

3)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปร�ะ

4)ปลวกไม่กิน 5)สี ไม่ลอกล่อน 

6)ไม่ล�มไฟ 7)ไม่มีส�รก่อน

อันตร�ย  8)ลดปัญห�คร�บต่�งๆ 

ผิวไม่ดูดซึมน้ำ� 9)ผิวด้�นไม่เล่น

แสงสะท้อน

DESIGN
ง�นไม้สมัยใหม่ ใช้ SCi Wood 

ดีแน่นอน ด้วยผิวไม้ สีไม้ ที่สวย 

และคุณบัติที่ทำ�ให้อ�ยุก�รใช้ง�น

ได้น�น และก�รติดตั้งที่ง�น ไม้มี

น้ำ�หนักที่เบ�จึงนำ�ไปใช้ง�นได้หล�ก

หล�ยดีไซน์ ไม้มีคว�มเหนียว 

ปรับดัดโค้งได้

5i
GOOD INSTALLATION

1)ไม่ต้องท�สี  

2)ระบบติดตั้งง่�ยได้

ม�ตรฐ�น

3)ตัดเจ�ะติดโคมไฟได้ 

4)เร็วประหยัดเวล�

5)ไม้มีน้ำ�หนักเบ�ไม่เป็นภ�ระ

ต่อโครงสร้�งของตัวอ�ค�ร

><
ปลอดภัยจ�กส�รก่อมะเร็ง ซึ่ง

มีผลต่อคุณภ�พชีวิต ไม้ SCi 

Wood ทั้งกระบวนก�ร ตั้งแต่ก�ร

ผลิต จนถึงติดตั้งและใช้ง�นได้โดย

ไม่ต้องท�สี หรือใช้นำ�ย�ปกป้อง

ผิวไม้ใดๆ เนื่องจ�กขึ้นรูปด้วยไม้

ผสมพล�สติกและสีไม้ ปลวกไม่กิน 

และไม่ผุโดยธรรมช�ติของวัสดุ

COLOR

TEAK
สีไม้สัก

Maple
สีเมเปิ้ล

Depth (cm.) หน� 1.5 2.0 1.0
Width (cm.) กว้�ง 9.5 13.7 15.0
Length (cm.) ย�ว 300 300 300
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 1.5 1.9 2.03
Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.50 2.43 2.22

ไม้ผิวด้าน ไม่เล่นแสง

iW4-150iW2-137iW1-95

137 mm. 20 m
m
.

150 mm.

10 m
m
.

95 mm.

15 m
m
.

WALL
CEILLING

Depth (cm.) หน� 1.6  1.2
Width (cm.) กว้�ง 11.3  12.5
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 1.46  1.4
Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.75  3.4

Depth (cm.) หน� 0.8 1.2 1.6
Width (cm.) กว้�ง 12.2 17.1 14.9
Length (cm.) ย�ว 280 280 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 1.2 1.99 2.4
Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.19 2.38 2.55

Depth (cm.) หน� 2.5/2.5 5.5
Width (cm.) กว้�ง 10.0/4.0 4.0
Length (cm.) ย�ว 300 280
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก 1.02/0.7 0.9

iC7-LM6

iC1-LM4

iC2-LS6

DC55-40

iC1-LS4

iC3-LM4

DC25-40 
DC25-100

WALL
CEILLING

DECOR
CEILLING

16
 m

m
. 149 mm.

8 
m
m
.

122 mm.

35 mm.

12
 m

m
.

171 mm.

71 mm. 71 mm.
12

 m
m
.

125 mm.113 mm.

16
 m

m
.

25 mm.

40 mm.

25
 m

m
.

100 mm.
40 mm.

55
 m

m
.

50 mm.

ไม้ผิวด้าน ไม่เล่นแสง

TEAK
สีไม้สัก

OAK
สีโอ๊ค

MAPLE
สีเมเปิ้ล

https://www.sci-wood.com/home/luxury-indoor/
https://www.sci-wood.com/home/zen-indoor/
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R13
BEST

74-76PTY =

R12
GOOD

52-54PTY =

SCI Wood
1 year  2 years  5 years 

ปลอดภัยไม่ลื่น เมื่อเปียกนำ้า
ผิวสัมผัสที่มีคว�มหนืดเมื่อเปียกน้ำ�

ลดอุบัติเหตุบริเวณสระน้ำ�ได้  

The high resistance surface when 
exposed to water can reduce accidents 
around swimming pools. 

Anti-Slip Safe, Non-slip
even when soaked.

Safe, splinter free
ปลอดภัย ไร้เสี้ยนไม้

No painting required as the product 
comes pre-coloured.
ไม่ต้องท�สี เพร�ะมีสีในเนื้อไม้และผิวไม้

Termite free
ปลวกไม่กิน

Non-flammable
ไม่ล�มไฟ

Same standard size
ขน�ดได้ม�ตรฐ�น เท่�กันทุกแผน่

10 year warranty
รับประกันสินค้� 10 ปี

Environmentally friendly
เป็นมิตรต่อสิ ่งแวดล้อม

Resistant to 
sunlight and UV
ทนแดดและรังสี UV

Does not rot. Resistant to water and moisture 
ไม้ไม่ผุ ไม่กลัวน้ ำ�และคว�มชื ้น

Natural Wood Looks
เหมือนไม้ธรรมช�ติ

Beautiful like real wood with long lifespan
ไม้สังเคร�ะห์เกรดพรีเมี่ยม เอส ซี ไอ วู้ด 

สวยแบบไม้จริง มีอ�ยุก�รใช้ง�นได้ย�วน�น

SCI Premium grade
engineered wood

Characteristics/คุณสมบัติ

Long-term cost comparison
เปรียบเทียบค่�ใช้จ่�ยระยะย�ว

SCI WOOD is today a popular choice of material, thanks to it’s inherent characteristics of natural wood 
aesthetics combined with the tenacity to endure harsh outdoor conditions. This results in a lifespan 
unusual for natural wood, even with regular maintenance. SCI WOOD is a pioneer in WPC with a vision 
to lead the industry and continually set benchmarks with uncompromised quality and unmatched product 
features. ‘No compromises’, is our ethos, and that’s how we offer superlative products to stay well ahead 
of competition. SCI WOOD has grown based on a philosophy of product innovation and the ability to offer 
a range of profiles that complement design development for multiple applications. We take great pride in 
helping you choose SCI WOD as an alternative of genuine value, from the usual choices to create lasting 
beautiful outdoor spaces.

SCI Wood is
worth the money

due to zero or
 low maintenance cost.

SCI Wood คุ้มค่�ที่สุด

เพร�ะค่�บำ�รุงรักษ�

ระยะย�วต่ำ�หรือไม่มีเลย

 วัสดุไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCi Wood ได้ ฉลากเขียวสิงคโปร์ 

ล�ยไม้-ล�ยเท้�
เส้้นไม้้ขนาดเล็็กล็ายส้าน
ตำ�แหน่งนูน ช่่วยให้
ล�ยเท้�ยึดเก�ะได้ดีม�ก

Footprint

Does not contain cement fibre.
ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ซีเมนต์

Reduce blowing dust problems 
from wood cutting. Produce saw-
dust like natural wood.ลดปัญห�ผง

ฝุ่นฟุ้งจ�กก�รตัดไม้

ตัดเป็นขี้เลื่อยเหมือนไม้ธรรมช�ติ

Strong and sturdy wood can efficiently secure 
screws, so they won’t be easily loosened. เนื้อ

ไม้แข็ง เหนียว ยึดเก�ะสกรูได้ดี

ทำ�ให้สกรูยึดแน่น ไม่ถอนหลุด

คุณสมบัติสำ�หรับ

ไม้ที ่ระบุให้ส�ม�รถ

ใช้ง�นภ�ยนอกได้

Real wood/ ไม้จริง

Engineered wood
ไม้เทียมทั่วๆ ไป



OUTDOOR

25
 m

m
. 140 mm.

artist

LUXURY 
PRIVACY DECKING

25
 m

m
. 140 mm.

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 13.46
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

The decking luxury edition comes in grey color with dark grey grain, making outdoor 
decoration more fascinating. The decking is suitable for modern installation that need 
no messy painting work. It can also reduce problems caused by blowing dust from 
wood cutting. With smooth texture, the wood gives a relaxing feeling for your feet. 
The high resistance surface when exposed to water is also safe to walk.
 
ไม้พื้นรุ่นลักซูรี่ ไม้สีเท�ริ้วดำ�เท� เพิ่มเสน่ห์ ให้ง�นตกแต่งภ�ยนอก เหม�ะสำ�หรับง�นติดตั้งไม้

สมัยใหม่ ก�รติดตั้ง ที่ ไม่ต้องท�สี ไม่เลอะเทอะ ลดปัญห�ผงฝุ่นฟุ้งจ�กก�รตัดไม้ ไม้สวย

ให้คว�มรู้สึกผ่อนคล�ยสบ�ยเท้�และปลอดภัยไม่ลื่น ผิวสัมผัสที่มีคว�มหนืดเมื่อเปียกน้ำ�

New wood with rustic look (look like old wood) 
Resistant to dirt and easy to clean. Same colour
for the surface and the wood.
TEXTURE 3 The charm of old wood with unique pattern and colour 
for each timber. The surface of the wood feels like natural wood. 

ไม้ใหม่ อารมณ์สีไม้เก่า(เหมือนใช้มานาน)

ผิวไม้สกปรกย�ก และส�ม�รถทำ�คว�มสะอ�ดง่�ยๆ ผิวและเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน

TEXTURE3 เสน่ห์ของสีไม้เก่� ไม้ทุกเส้นลวดล�ยสีต่�งกัน มีผิวเปลือกไม้ 

ที่ ให้คว�มเป็นธรรมช�ติ

สีเท�ริ้วดำ�

Gray Color

DK25-L6 T3G

The decking luxury edition with the charm of rustic style comes in black teak color. Each 
piece of wood has different grains and colors with bark texture to complement natural 
style. This beautiful wood gives a relaxing feeling for your feet. The high resistance 
surface when exposed to water is also safe to walk, which can reduce accidents around 
swimming pools. The solid wood is resistant to dirt and easy to clean.
 
ไม้พื้นรุ่นลักซูรี่ เสน่ห์ของสีไม้เก่� สีไม้สักริ้วสีดำ� ไม้ทุกเส้นลวดล�ยสีต่�งกัน มีผิวเปลือกไม้ ที่ ให้

คว�มเป็นธรรมช�ติ ไม้สวย ให้สัมผัสเท้�ที่ผ่อนคล�ย สบ�ยเท้�และปลอดภัยไม่ลื่น ผิวสัมผัส ที่มี

คว�มหนืด เมื่อเปียกน้ำ�ลดอุบัติเหตุบริเวณสระน้ำ�ได้ ไม้สกปรกย�ก ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย ไม้ชนิดตัน 

ที่เนื้อไม้แข็ง เหนียว ทนท�น

Teak Color
สีสักริ้วดำ�

DK25-L6 T3T

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 13.46
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

sci wood catalog14 www.sci-wood.com 15

http://bit.ly/3ee5rHo
http://bit.ly/3kKqmEq


25
 m

m
. 140 mm.

DK25-L6 CN

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 12.0
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

If the view of a paintbrush depresses you,
composite wood is a smart choice. These materials
mimic the appearance of wood, require minimal 
maintenance, resist discoloration, cracking and decay.

On the design side, the Elegance Prestige is ideal to
harmonize with the trend of contemporary style whether
with linear, cubic, rectangular or “L” shapes. The possibilities
are endless; give life to your deck with the different options 
available to you. Create your dream deck thanks to the bright 
colors of the Elegance Prestige boards and its genuine wood
look: the skirting and the bullnose will enhance the finish of
your project.

25
 m

m
. 140 mm.

This SCI WOOD LUXURY 
is resistant to dirt and easy to clean.

LUXURY 
PRIVACY DECKING    

• Beautiful surface, durable, resistant to dirt.
• No cracks, sturdy, and durable • Safe and anti-slip
• Termite free and rot-resistant • Environmentally friendly
• No need to paint or repaint
ไม้ SCI WOOD LUXURY รุ่นนี้..สกปรกย�ก ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย 

• ผิวไม้สวย ทน สิ่งสกปรกไม่ซึมเข้�ผิวไม้ • ไม่ต้องท�สี ไม่ต้องซ่อมสี 

• ไม้ไม่แตกเปร�ะง่�ย มีคว�มแข็งเหนียว ทน • ปลอดภัยไม่ลื่น

• ปลวกไม่กิน ไม้ไม่ผุ  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

This SCI WOOD LUXURY 
is resistant to dirt and easy to clean.

The solid decking luxury edition features wood grain
texture that creates dimension. This model has been 
used in many mega projects that demand premium 
wood such as hotels, condominiums and resorts. 
With gorgeous and luxurious finishing, the wood 
surface is also resistant to dirt and easy to clean. 

ไม้ตันรุ่นลักซูรี่ ลายไม้แบบมีมิติ ถูกเลือกใช้กับโครงการชั้นนำา
มากมาย โรงแรม คอนโดรีสอร์ท ที่ต้องการไม้เกรดพรีเมี่ยม ติด
เสร็จได้งานสวย หรู ผิวไม้สกปรกยากทำาความสะอาดง่าย 

• Beautiful surface, durable, resistant to dirt.
• No cracks, sturdy, and durable • Safe and anti-slip
• Termite free and rot-resistant • Environmentally friendly
• No need to paint or repaint
ไม้ SCI WOOD LUXURY รุ่นนี้..สกปรกย�ก ทำ�คว�มสะอ�ดง่�ย 

• ผิวไม้สวย ทน สิ่งสกปรกไม่ซึมเข้�ผิวไม้ • ไม่ต้องท�สี ไม่ต้องซ่อมสี 

• ไม้ไม่แตกเปร�ะง่�ย มีคว�มแข็งเหนียว ทน • ปลอดภัยไม่ลื่น

• ปลวกไม่กิน ไม้ไม่ผุ  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Cherry Color/ สีเชอร์รี่

Black Cherry Color / สีแบล็คเชอร์รี่

DK25-L6 T4

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 13.46
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

 SCi

CANADA
SURFACE

TEAK

OAK

GRAY
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http://bit.ly/2TC2w1E
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140 mm.

21
 m

m
.

140 mm.

23
 m

m
.

R13
74-76PTY
=

BEST

แนวคิดใหม่..ใช้ ได้ทั้ง 2 หน้า

พื้นไม้แนวลาด
ทางเดินขึ้นลงเปลี่ยนระดับ

ให้ความปลอดภัยไม่ลื่น 

ติดด้านเดียว (ลายไม้)

ติดสลับด้าน (ลายไม้สลับร่องไม้)

ขอบร่องไม้ทรงโค้ง

ไม่คมไม่บาดเท้า 

สัมผัสสบายเท้า

พื้นไม้แนวราบ
ระเบียงไม้ พื้นไม้บริเวณข้างสระ

สามารถเล่นดีไซน์ ได้สนุก หลากหลาย

และสร้างเอกลักษณ์ ได้

ขอบโค้ง
สบายเท้า

Footprint
WOOD
TEXTURE
&SHAPE
DESIGN
  2020BEST

ปลอดภัย

ไม่ลื่น
เมื่อเปียกนำ้า

ด้านร่องไม้

A

B

ความหนาของไม้
ส่วนเว้ามากกว่า

14.0 มม.
มีความหนาแน่น

ของเนื้อไม้พิเศษ

ด้วยเทคโนโลยี

ล่าสุด

ไม้ 1 เส้น มี 2 สีให้เลือกใช้งาน

Latest popular trend of wood surfaces in Europe
as they are resistant to sunlight and scratch,
No water stains, non-brittle and easy to clean.

Outdoor decking

เทรนผิวไม้สังเคราะห์

ยอดนิยมในยุโรป
Composite wood surface

trend Popular in Europe

1 wood has 2 colors available

100%
Non-absorbent surface. Easy to clean.
Highly resistant to dirt, preventing the 
wood from a wood-decay fungus.

Sci CO-EXTRUDED 360°, the premium grade
composite wood, comes with latest technologies
that constantly developed design and quality to
eventually get a surface that feels like natural
wood. It is resistant to sunlight, not easily
faded and sturdy. The highly durable
surface makes it resistant toscratch.
With the sanding and non-slip surface,
you can comfortably walk with bare feet.

SCi WOOD
EUROPE
SURFACE
TRENDY

LUXURY EU

Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies 
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water stains
on wood surfaces 
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำาเกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

Depth (cm.) หน� 2.1
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 9.9
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

Depth (cm.) หน� 2.3
Width (cm.) กว้�ง 14
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 8.8
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55 สีไม้โอ๊ค

Oak Color

DK21-L6 EU

DK23-MM6 EU

สีไม้สัก

Teak Color

Teak (T) 

สีสัก

Gray (G) 

สีเท�

Dark Gray (D) 

สีเท�เข้ม
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MODERN
DECKING

OUTDOOR

25
 m

m
. 150 mm.

25
 m

m
. 100 mm.

For areas that require modern and contemporary wood floors, you 
can choose a colour that matches your decoration design. This 
model has two surface options for you to choose from; the sanding 
surface and It is the groove surface. Which give you different feel-
ings, is safe and also not slippery even when it is raining or wet. It 
creates a unique wood work by using it to build wooden decking, 
wooden seats, and other furnishings as it ensures an even wood 
colour balance.  

Solid Wood
Decking Outdoor 
Clip lock system installation

ไม้พื
้
นชนิดตัน-ภ�ยนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติดตั

้
งระบบคลิปล็อค

ทุกพื้นที่ที่ต้องก�รง�นพื้นไม้สไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย คุณส�ม�รถเลือกสี

ให้เข้�กับสไตล์ก�รแตกแต่งได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้�น คือด้�นปัดเสี้ยน

และด้�นเดินร่องเล็ก ได้อ�รมณ์ที่แตกแต่ง อีกทั้งยังปลอดภัยไม่ลื่นแม้พื้นไม้

เปียกน้ำ�หรือฝนตก สร้�งเอกลักษณ์ให้ง�นไม้ โดยก�รนำ�ไม้พื้นสร้�งเป็นที่นั่งไม้

และง�นตกแต่งอื่นๆ เพื่อคว�มต่อเนื่องของสีและผิวได้อย่�งไม่จำ�กัด

GoldenTeak (GT) 

สีสักทอง

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

STANDARD COLOR SPECIAL COLOR

Gray (G) 

สีเท�

Brown (B) 

สีน้ำ�ต�ล

Dark Gray (D) 

สีเท�เข้ม

Unique Raw Material Combination And Manufactur-
ing Process Results In A High Density And Superior 
Strength Material That Is Very Tough And Non-Brittle.

A Composite Of Wood And Recycled Plastics, Material  
Is Anti-Corrosive And Resistant To Corrosion. Making  
It A Perfect Material For Coastal And High Rainfall Areas. 

One timber can be used both sides, depending on your 
favour and the design:  groove side and sanding side. 2 in 1
ไม้ 1 เส้นใช้ได้ทั้ง 2 ด้�นขึ้นอยู่กับคว�มชอบและดีไซน์

ของผู้ออกแบบด้�นปัดเสี้ยน และด้�นเดินร่อง-ปัดเสี้ยน

HIGH STRENGTH / NON BRITTLE

NO COATING / PAINTING

Depth (cm.) หน� 2.5 2.5
Width (cm.) กว้�ง 10 15
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) 8.70 14.50
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.57 2.38

DKP-M6DKP-M4Sanding ปัดเสี้ยนGroove เดินร่อง-ปัดเสี้ยน

DKP-M6

DKP-M4

OUTDOOR 
DECKING

MATERIAL
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100 mm.

20
 m

m
.

150 mm.

20
 m

m
.

MODERN ECO
LANDSCAPE DECKING
[SAVING PRICE]

upgrade

OUTDOOR

สีไม้ / Color

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

แผ่นที่ 3

ไม่เก
ิน 3

0 ซ
ม.

130 mm.

19
 m

m
.

พื้นไม้ตัน สวย ทน รุ่นประหยัด สำาหรับงาน
โครงการและบ้าน

Solid wood decking
eco edition with beauty and 
durability for projects and houses. Upgraded Eco Decking Thick and Firm

Sturdy and Strong Full-length Solid Wood

ไม้พื
้
นชนิดตัน-ภ�ยนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติดตั

้
งระบบคลิปล็อค

ทุกพื้นที่ที่ต้องก�รง�นพื้นไม้สไตล์โมเดิร์น คุณส�ม�รถเลือกสี ให้เข้�กับ

สไตล์ก�รแตกแต่งได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้�น คือด้�น

ปัดเสี้ยนและด้�นเดินร่องเล็ก ได้อ�รมณ์ที่แตกแต่ง

The solid decking has sanding and groove surfaces.
The installation features a clip lock system. The wood is 
suitable for every area that needs modern style flooring. 
You can choose colors to fit your decorative style. 
The decking comes with 2 sides of different surfaces: 
sanding and groove, which each of them creates 
a different feeling.

หนาและแน่น

แข็งและเหนียว

อัพเกรดไม้พื้นอีโค

ไม้ตันเต็มเส้น

DKP-ME6DKP-ME4
Depth (cm.) หน� 2 2
Width (cm.) กว้�ง 10 15
Length (cm.) ย�ว 280 280
Weight (kg./pc) 7.4 11.2
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.57 2.38

DKP-ME6

DKP-ME4

MODERN ้ECO Solid wood decking
Sanding - Groove Both sides of the wood
can be used Installation with screws through
the surface of the wood

The solid decking has sanding and groove 
surfaces. The installation features a clip lock 
system. The wood is suitable for every area 
that needs modern style flooring. You can 
choose colors to fit your decorative style. 
The decking comes with 2 sides of different 
surfaces: sanding and groove, which each of 
them creates a different feeling.

Eco plastic clip
คลิปล็อคพล�สติกรุ่นประหยัด

Double joists/ Butt Joists.
Minimum 25mm gap to 
help accommodate hidden 
fastening system and provide 
additional stability

Fit boards over supporting 
joists at 300 mm.ใcentres

Minimum of 5 mm
edge-to-edge gapping

MODERNECO
LANDSCAPE DECKING
[SAVING PRICE]
พื้นไม้ตัน สวย ทน รุ่นประหยัด
สำาหรับงานโครงการและบ้าน

ก�รติดตั้งคลิปล็อคให้อยู่กึ่งกล�งโครงตง

ไม้พื
้
นชนิดตัน-ภ�ยนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติดตั

้
งระบบคลิปล็อค

ทุกพื้นที่ที่ต้องก�รง�นพื้นไม้สไตล์โมเดิร์น คุณส�ม�รถเลือกสี ให้เข้�กับ

สไตล์ก�รแตกแต่งได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้�น คือด้�น

ปัดเสี้ยนและด้�นเดินร่องเล็ก ได้อ�รมณ์ที่แตกแต่ง

ตำ�แหน่งต่อหัวไม้ มีโครงตง

รับไม้ทั้ง 2 เส้น ระยะห่�ง 

อย่�งน้อย 25 มม.

Safe to walk even when soaked.
Comfortable to walk with bare feet.
ปลอดภััยไม่ล่ืนเม่ือพ้ืนเปียกนำ้า เดินเท้าเปล่าสบายเท้า

Anti-Slip

Fine-grained texture covers all of the surface, creating 
beautiful work when arranged. Fine-grained texture has 
durability to stay over time, so the decking remains high 
resistant even when soaked.

ร่องไม้ถ่ี เต็มหน้าไม้ ปูต่อเน่ืองสวยงาม
ร่องไม้ถ่ีใช้ไปนานๆ ร่องไม้ไม่หาย
ทำาให้ยังคงไม่ล่ืนเม่ือเปียกนำ้า

The locking clip is in the middle 
ระยะห่างหัวต่อไม้ อย่างน้อย 5 มม.

DK19-M5

Small groove design

One colour,
Two finishings
1 เส้น 1 สี มี 2 ด้าน
ให้เลือกใช้ได้

 ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

 ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน-ร่องเล็ก

DK19-M5

SOLID
ไม้ตันเต็มเส้น

GoldenTeak (GT) 

สีสักทอง

Teak (T) 

สีสัก

Brown (B) 

สีนำ�้ต�ล

Oak (O) 

สีโอ๊ค

Depth (cm.) หน� 1.9
Width (cm.) กว้�ง 13
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 9.0
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.75
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13
5

13
00

10
0

1500

ไม้เสา
Code: LFD5-S5
Size: 120x120mm.

โครงขาเสา
Code: A-RL-Foot

ไม้ลูกกรงตัง้
Code: LF50-50
Size: 50x50mm.

ไม้ราวจับ
Code: RLD2-04
Size: 90x45mm.

ไม้หัวเสา
Code: RL-Cap1

110

ช่องห่าง 10.9 ซม.

ขนาดชุดราว 138 ซม.

13
5

13
00

10
0

1500

110

ไม้เสา
Code: LFD5-S5
Size: 120x120mm.

โครงขาเสา
Code: A-RL-Foot

ไม้ลูกกรงตัง้
Code: LF50-50
Size: 50x50mm. ไม้ราวจับ

Code: RLD2-04
Size: 90x45mm.

ไม้หัวเสา
Code: RL-Cap1

OUTDOOR

Depth (cm.) หน� 3.2
Width (cm.) กว้�ง 34.5
Length (cm.) ย�ว 300
Weight (kg./pc) 31.5
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 20
Length (cm.) ย�ว 300
Pcs/m2 เส้น/ตรม. 1.66
Weight (kg./pc) 20
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

STP-14

STAIR

DKP-B8
200 mm.

25
 m

m
.

สีไม้สัก

Teak Color

สีไม้โอ๊ค

Oak Color

ไม้บันไดและไม้แผ่นหน้าใหญ่

  ขนาดหน้าไม้

8 นิ้ว
/20 ซม.
หนา 2.5 ซม.

  ขนาดหน้าไม้

13.5 นิ้ว
/34.5ซม.
หนา 3.2 ซม.

345 mm.

32
 m

m
.

22
 m

m
.

Fences and railings for outdoor designs
FENCE RAILING
รั ้วและร�วกันตก เพื ่อง�นตกแต่งภ�ยนอก

A standard set of railings has a stunning design 
and is safe to use. The wood materials are 
premium-grade products which give the natural 
wood, smooth to touch of and splinter-free.

ร�วกันตกชุดม�ตรฐ�น ที่ ได้รับก�รออกแบบให้สวยง�น

และใช้ง�นได้อย่�งปลอดภัย อีกทั้งวัสดุไม้เกรดพรีเมี่ยม

ได้อ�รมณ์ไม้ธรรมช�ติเมื่อสัมผัสผิวไม้ ส�ม�รถใช้จับลูบ ผิว

ไม้ได้ ไม่มีเสี้ยน

Standard Set
ชุดม�ตรฐ�น

• Hollow thick core wood. Light weight,
• Solid, sturdy and durable
• Standard timber size perfectly fit for
 the whole set
• Fast and easy to install

• ไม้กลวงแกนหน� น้ ำ�หนักเบ� 

• แข็ง เหนียว ทน แตกหักย�ก

• ขน�ดไม้ได้ม�ตรฐ�น พอดีกันทั ้งชุด

• ประกอบง่�ย ง�นเสร็จเร็ว

Vertical railing ลูกกรงตั้ง

Code: LF50-50 

.Size: 50x50mm

Post เส�

Code: LFD5-S5

.Size: 120x120mm

Post cap หัวเส� 

Code: RL-Cap1
Hand-rail ร�วจับ 

Code: RLD2-04 

.Size: 45x90mm

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

STANDARD COLOR

RI-150D
Rail length: 1.5 metres
ชุดร�ว ย�ว 1.5 เมตร

RX-150B
Rail length: 1.5 metres
ชุดร�ว ย�ว 1.5 เมตร
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STRUCTURE 
SOLID

POPULARPOPULAR

EndCover

ยึึดสกรููได้แน่่น่หน่ึบ 
ทน่ต่่อแรูงหมุุน่บิดอัดของเกลีียึวสกรูู 
เน่้�อเหน่ียึว แน่่น่ แข็งแรูงพิิเศษ
ไม้้ไม้่ผุุ แช่่น้ำำ��และคว�ม้ช่้�น้ำ
ไมุ่แต่กหัก
ปลีวกไมุ่กิน่

Wood edge comes
out less than 50 mm.
ปลายไม้ยื่นไม่เกิน 50 มม.

Wood edging
ไม้ปิดขอบ

ตำาแหน่งต่อไม้ต้องมีโครง
รับปลายไม้ทั้ง 2 ด้าน

Double rails :  The position that the 
wood will be attached need to have rails 
to support wood edges on both sides.

Less than 300 mm.
Structure length

5 mm. from a wall
โครงคู่

DECKING

INSTALLATION

GUIDE

ผนัง Wall

W
a
ll  ผ

น
ัง

ไม่เกิน 300 มม.
50 mm.

ระยะโครงสร้าง

Gap from wall 5 mm. เว้นร่องห่าง
จากกำาแพง 5 มม. 

เว้นร่องห่าง
จากกำาแพง 5 มม.

Edge-to-edge gap 5 mm. 
หัวไม้เว้นร่องระหว่างกันห่าง 5 มม.

Solid wood structure with unique manufacturing methods to 
produce good quality wood that is suitable for structural work. 
ไม้้โครงสร้าง/ไม้้ตง ชนิิดไม้้ตันิแตกต่างจากไม้้ส่วนิอื่่�นิๆ เพื่่�อื่ให้้ได้โครงไม้้คุณภาพื่

ตงไม้้ติดต้�ง
แบบยกลอย

L-shaped wood pole  
SLP-50 = 5.0x2.5cm.
เสาไม้้ตััว L

SLP-50
Can be lift up to 30 cm.
ยกได้้สููงถึึง 30 ซม.

Depends on height and
designer’s demands 
ขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความสู่งและ
ความต้้องกัารขึ้องผู้่้ออกัแบบ

- Strongly secured with screws
- Resistant to torque when screw
- Strong, solid and highly sturdy material
- Undecayed even when exposed to
  water and humidity
- Non brittle
- Anti-termite

SLP-40
4.0x2.5 cm.

5 mm.
คลิปสแตนเลส

Stainless clip

7 mm.
คลิปพลาสติก
Plastic clip

จะมีผลต่อระดับคว�มสูงของหน้�ไม้พื้นไม้
Will affect the height of wood floor.

SCI COLOR SELECTOR
MODERN & MODERN ECO SERIES

Natural Wood
Looks & Colors
Which is the perfect fit for your deck? 
Start by browsing the most popular 
SCi Wood colors

GoldenTeak (GT) สีสักทอง

Oak (O) สีโอ๊ค

Gray (G) สีเท� Dark Gray (D) สีเท�เข้ม

Brown (B)  สีน้ำ�ต�ล

Teak (T) สีสัก

โครงไม้้ยกระดัับ

Elevated wood structure
SLP-50 : 5.0x2.5cm.

SL20-02
 5x2 cm.

DKP-S4
10x2 cm.

LFH-A4
9x1.6 cm.

หรืือใช้้ไม้้ตััวเดีียว
กัันกัับไม้้พื้ื�น
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50 mm. 30 m
m
.

151 mm.

51
 m

m
.100 mm.

30
 m

m
.

ALU-
MINIUM

SML-S2 SML-S4 SML2-S6 SML4-S4

96.9 mm.

96
.9
 m

m
.

SML-S2

SML-S4

SML2-S6

SML4-S4

ALUMINIUM

CORE
STANDART

แกนอลูมิเนียม

มาตรฐาน

Using latest 

technologies to

extrude wooden lath

with high temperature.

3 layers
combined to

1 piece

3 ชั้น รวมเป็น 1 เดียว
ใช้เทคโนโลยีล ่าสุดขึ้นรูประแนงไม้
ด้วยความร ้อนสูง

ไม้สีสัก

ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

OAK

COLOR

TEAK

COLOR

ไม้สีโอ็ค

SCI WOOD
WPC 2.32MM.
(Wood Plastic
Composite)

ALUMINIUM
2.24MM.
A6063S-T5

ALU-
MINIUM

MODERN WOOD
DECORATION FOR
HIGH VALUE
PROJECTS

LIGHTWEIGHT  UNBENDABLE

NON-BRITTLE RESISTANT TO SUNLIGHT AND RAIN

HIGHLY STURDY. CAN BUILD STRUCTURES WITH LARGER GAPS.

SANDING SURFACE

งานตกแต่งด้วยไม้สมัยใหม่
สำาหรับโครงการที่มีมูลค่าสูง

ไม้อลูมิเนียม ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

- น้ำาหนักเบา - ไม่บิดโกง - ไม่แตกหัก - ทนทานต่อแดดฝน

- แข็งแรงเป็นพิเศษ โครงห่างได้มากกว่า 

SANDING

SURFACE

SUPER LATH 
WOODEN LATH FOR
LUXURIOUS 5-6 STARS
PROJECTS

Latest modern production technologies
with high-quality materials in every layer.
Wood-plastic composites that are extruded 
under high temperature on aluminum. 
High-quality manufacturing standards.
เทคโนโลยีก�รผลิตที่ทันสมัยล่�สุด ใช้วัสดุคุณภ�พสูง

ในทุกๆ ชั้นผิวไม้ผสมพล�สติก อัดรีดด้วยคว�มร้อน

สูง

Depth (cm.) หนา 3 3 5.1 9.69
Width (cm.) กว้าง 5 10 15.1 9.69
Length (cm.) ยาว 280 280 280 280
Weight (kg./pc) 1.94 6.24 9.9 12.96
น้ำาหนัก(กก./แผ่น)

SANDING SURFACE ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

OAK COLOR สีโอ็ค

TEAK COLOR สีสัก

x5

ไม้ระแนงโครงการหร ู5-6 ดาว

Structures can be
installed with x5 larger
gaps compared to
WPC normal edition.  
โครงห่�งได้ม�กกว่� 5 เท่�

เทียบกับไม้ WPC รุ่นปกติ

LONGER SPAN
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OUTDOOR

25 mm. 25 m
m
.

100 mm. 30 m
m
.

100 mm.

50 m
m
.

51 mm. 30 m
m
.

72 mm. 24 m
m
.

76 mm.

46 m
m
.

55 mm. 55 m
m
.

150 mm. 50 m
m
.

60 m
m
.

200 mm.

100 mm. 20 m
m
.

Hollow wooden lath.
Sanding. Core thickness (5mm.)
For exterior decoration

LATH FREE-S

Real wood design in high area is very difficult due to its heavy weight. Today SCI Wood 
has invented a wooden lath with wide width and sanding surface, perfect for every 
designing project
• Hallow wooden lath with thick core, Light weight.
• Installation done with screws at the back and the side of the wood.
• Can freely set the space and mix the sizes of the wood
 according to the designs.

Exterior wooden lath. Resistant to sunlight and rain.
Light weight. Flexible design and suitable for high area decoration.

ดีไซน์ง�นไม้ในที่สูงที่ ไม้จริงทำ�ได้ย�ก เนื่องจ�กน้ำ�หนักไม้ค่อนข้�งม�ก วันนี้ SCI Wood ได้

สร้�งสรรค์ไม้ระแนง หน้�ใหญ่ ผิวปัดเสี้ยน ส�ม�รถตอบโจทย์ด้�นง�นดีไซน์ ได้อย่�งลงตัว

ไม้ระแนงภ�ยนอกทนแดด ทนฝน น้ำ�หนักเบ� เล่นดีไซน์ได้เต็มที่เหม�ะกับง�นในที่สูง

• ส�ม�รถกำ�หนดระยะห่�ง คละขน�ดไม้ได้อิสระต�มดีไซน์ที่ผู้ออกแบบกำ�หนด

• ระแนงไม้กลวงแกนหน� น้ำ�หนักเบ�

• ติดตั้งด้วยวิธิยึดสกรูด้�นหลังและยึดข้�งไม้

ผิวเนื้อไม้โชว์ปัดเสี้ยน

SANDING 
SURFACE
SCI WOOD

กลวง เบ�
ไม่เป็นภ�ระ
โครงสร้�ง

ระแนงไม้กลวงผิวปัดเสี
้
ยน แกนหน� (5mm.)

LFP-S1
size 25x25mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 2.04

LFD2-S2
size 55x55mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.50

LFD2-S4
size 50x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 7.86

LFD-S2
size 30x51mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 3.39

LF20-S4
size 20x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.35

LFP-S3
size 24x72mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.0

LFD-S4
size 30x100mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.89

LFD2-S3
size 46x76mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 5.82

LFD2-S8
size 60x200mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 13.35

LFD2-S6
size 50x150mm.
Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 11.70

GoldenTeak (GT) 

สีสักทอง

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

Gray (G) 

สีเท�

Brown (B) 

สีน้ำ�ต�ล

Dark Gray (D) 

สีเท�เข้ม

STANDARD COLOR SPECIAL COLOR

ปิดหัวไม้
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OUTDOOR

16
 m

m
.

16
 m

m
.

50 mm.

90 mm.

16
 m

m
. 140 mm.

25
 m

m
. 25 mm.

20
 m

m
. 50 mm.

25
 m

m
. 50 mm.

Drill a hole
to fit a screw.

Mount to a structure 
using a screw.

Drill a counterbore
to fit a screw head.

Cover a screw
head with a pin.

เจาะนำาเพื่อยึดสกรู

ยึดด้วยสกรูเข้าโครงสร้าง ปิดหัวสกรูด้วยพิน

เจาะเพื่อฝัังหัวสกรู

Solid wooden lath. Only 1.6ใcm. thickness.
For exterior decoration with 2 surface; Smooth-Sanding 
(Sanding available only in LFH-A2,A4,A6) Screw installation through 
the surface, flexible gap depending on the design.

LATH FREE

ระแนงไม้ตัน เต็มเส้น หน� 1.6 ซม. เพื ่อง�นตกแต่งภ�ยนอก มี 2 

ผิว เรียบ-ปัดเสี ้ยน* (ปัดเสี ้ยนมีเฉพ�ะรุ ่น LFH-A2,A4,A6) ติดตั ้ง

สกรูผ่�นหน้�ไม้ ระยะอิสระ ขึ ้นอยู ่กับดีไซน์

Depth (cm.) หน� 1.6 1.6 1.6
Width (cm.) กว้�ง 5 9 14
Length (cm.) ย�ว 300 300 300
Weight (kg./pc) 3.20 5.80 9.65
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 Required amount is determined by the designated gaps between each piece. 
เส้น/ตรม. จำ�นวนไม้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ร่องห่�ง

SLP-S1 S

SL20-02 S

SLP-S2 S

SLP-S2SL20-02SLP-S1
Depth (cm.) หน� 2.5 2.0 2.5
Width (cm.) กว้�ง 2.5 5.0 5.0
Length (cm.) ย�ว 300 300 300
Weight (kg./pc) 2.22 4.4 4.8
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 The number of wood pieces needed depends on the gaps in your design.
เส้น/ตรม. จำ�นวนไม้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ร่องห่�ง

LFH-A2 S

LFH-A4 S

LFH-A6 S

LFH-A6LFH-A4LFH-A2

ผิวเนื้อไม้โชว์ปัดเสี้ยน

SANDING 
SURFACE
SCI WOOD

OUTDOOR

50 mm.

50
 m

m
.

50
 m

m
.

100 mm. 25 mm.

50
 m

m
.

25 mm.

10
0 

m
m
.

Depth (cm.) หน� 5.0 5.0 2.5 2.5
Width (cm.) กว้�ง 10.0 5.0 10.0 5.0
Length (cm.) ย�ว 280 280 280 280
Weight (kg./pc) 7.0 3.6 4.6 2.3
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies 
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water stains
on wood surfaces 
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำา
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

LCD2-S2 LCP-S4 EU LCP-S2 EULCD2-S4

Teak (T) 

สีสัก

COLOR

สีไม้

Oak (O) 

สีโอ๊ค

Gray (G) 

สีเท�

SPEC.

ระแนงไม้ ลักซูรี่

เพิ่มชั้นผิวทนแดด

ลดการเกิดคราบน้ำา

ไม้เคลือบผิวพิเศษคว�มร้อนสูง

แกนหน� (5mm.) เหนียว ทน

เคลือบร้อนพืิเศษ
ผิวและเนื้อไม้
ด้วยเทคโนโลยีล่าสุด
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28
 m

m
. 168 mm.

40
 m

m
. 168 mm.

50 mm.

30
 m

m
.

LW2-S2 EU
Depth (cm.) หน� 4.0
Width (cm.) กว้�ง 16.8
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 6.6
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.43

ผิวเคลือบร้อนปัดเสี้ยนไม้

ไม่ดูดซึมน้ำ� 

ไม่เกิดคร�บ

ระแนงไม้
กรุุผนัง
และฝ้้�

22
 m

m
. 172 mm.

Width Wood

6 inch

25
 m

m
. 127 mm.

15
 m

m
.25 mm.

13 mm.

ลิ้นไม้ล็อค ซ่อนหัวสกรู

LW3-168 EU

LW3-S1EU

LUXURY EU

Depth (cm.) หน� 2.8
Width (cm.) กว้�ง 16.8
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 6.2
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.43

Depth (cm.) หน� 2.5
Width (cm.) กว้�ง 12.7
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 4.30
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.2

Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies 
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water stains
on wood surfaces 
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำา
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

Lath panel
แผ่่นชุุดไม้้ระแนง

""

คอนเซ็ป ไม้ระแนง 1.5 นิ้ว
ร่องไม้ 0.5 นิ้ว

คอนเซ็ป ไม้ระแนง 1 นิ้ว
ร่องไม้ 0.5 นิ้ว

คอนเซ็ป ไม้ระแนง 2 นิ้ว
ร่องไม้ 1 นิ้ว

17
 m

m
.

35 mm.

14 mm.

Lath panel
แผ่่นชุุดไม้้ระแนง

""

Lath panel
แผ่่นชุุดไม้้ระแนง

""

SCi CO-EXTRUDED uses latest technologies 
that constantly developed design and quality 
to eventually get a surface that feels like 
natural wood. It is resistant to sunlight, not 
easily faded and sturdy. The highly durable 
surface makes it resistant to scratch.

SCi WOOD
EUROPE

SURFACE
TRENDY

LUXURY EU

OW22-L6 EU

Important     
always drill first
สำาคัญ เจาะนำำาทุกคร้ัง

*

สว่านดอกเล็กเจาะนำาไม้และเหล็ก
1

ยึดด้วยสกรูเข้าโครงเหล็ก
2

Use a small drill bit to 
drill in a wood and steel.

Screw to
a steel structure

Depth (cm.) หน� 2.2
Width (cm.) กว้�ง 17.2
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 6.0
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.39

Highly resistant to
sunlight using advanced
production technologies 
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ
ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water
stainson wood surfaces 
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำา
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

ฉากเก็บมุม
A-OWL-50 EU T
ขนาด 50x50 mm. 
ยาว 2.8 เมตร
น้ำาหนัก 1.63 kg

Teak (T) 

สีสัก

Teak (T) 

สีสัก

Dark Gray (DG) 

สีเทาเข้ม

Dark Gray (DG) 

สีเทาเข้ม

Gray (G) 

สีเทา

Gray (G) 

สีเทา
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21
 m

m
. 156 mm.

Width Wood

5 inch

OWP-156 CN

Depth (cm.) หน� 2.1
Width (cm.) กว้�ง 15.6
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 5.0
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.65

If the view of a paintbrush depresses you,
composite wood is a smart choice. These materials mimic

the appearance of wood, require minimal maintenance, resist
discoloration, cracking and decay.

Durable and resistant
Non-slip surface

Low maintenance
Easy installation

On the design side, the Elegance Prestige is ideal to harmonize
with the trend of contemporary style whether with linear, cubic,
rectangular or “L” shapes. The possibilities are endless; give life
to your deck with the different options available to you. Create
your dream deck thanks to the bright colors of the Elegance
Prestige boards and its genuine wood look: the skirting and
the bullnose will enhance the finish of your project.

 SCi

CANADA
SURFACE
TRENDY
 ELEGANCE
 PRESTIGE

21
 m

m
. 148 mm.

1

2

3

TEAK

OAK GRAY

ไม้กรุผนัง/ฝ้�ภ�ยนอก รุ่นลักซูรี่ ที่ ใช้เทคโนโลยีล่�สุดในก�รผลิตไม้ ให้ผิวสี

ของไม้มีคว�มทนแดดเป็นพิเศษ ผิวไม้ทนฝน หมดปัญห�ก�รเกิดคร�บน้ำ�เก�ะ

แน่นที่ผิวเสี้ยนไม้ ให้สัมผัสที่เหมือนไม้ปัดเสี้ยนไม้ สีไม้สักธรรมช�ติ ไม้ผนัง 

ที่ออกแบบม�เพื่อให้ง�นกรุไม้ คอนเซ็ปลักซูรี่ ที่สมบูรณ์แบบและ SCi Wood 

เป็นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม้ที่ ได้ฉล�กเขียวสิงคโปร์

The cladding/exterior ceiling wood luxury edition uses latest 
production technologies to make the surface highly resistant 
to sunlight and rain. No worries about water stains on this 
surface. Its texture gives a feel of sanding natural wood with 
natural teak color. The cladding wood is designed especially for 
wall cladding to create a perfectly luxurious concept. Sci Wood 
is also environmentally friendly, guaranteed with Singapore 
Green Label.

Realistic wood grain surface LUXURY
COLLECTION Cladding wood designed
for wood decoration work with
a perfectly luxurious concept.

LUXURY

Width Wood

5 inch

OWH-L5 T3 

Depth (cm.) หน� 2.1
Width (cm.) กว้�ง 14.8
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 5.4
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.88

ผิวไม้แบบมีมิติต�มล�ยไม้ LUXURY

COLLECTION ไม้ผนังที่ออกแบบม�เพื่อให้ง�น

ตกแต่งด้วยไม้ คอนเซ็ป ลักซูรี่ สมบูรณ์แบบ 

ลำ�ดับก�รติดตั้ง

ไม้ติดจ�กล่�ง

ขึ้นบน

Wood
installation
order from
bottom to top

Water
can’t enter
a wall
น้ำ�ไม่ ไหล

เข้�ในผนัง
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1

2

3

20
 m

m
. 145 mm.

20
 m

m
. 140 mm.

โครงคู่ 
ตำ�แหนง่ตอ่ไม้

ระบบ
ซอ่นหัวสกรู

ไม่ต้องทาสี
หน้�ง�นไม่เลอะเทอะ
หมดปัญห�สีล่อน

Secure the position on 
the one side by a wood 
lip and on the other 
side by a screw.
ล็อคด้วยลิ้นไม้ 1 ด้�น

และล็อคด้วยสกรู 1 ด้�น

ยึดไม้ด้วยสกรูเข้�ที่โครง

Mount the wood to a 
structure using a screw.

ลำ�ดับก�รติดตั้ง

ไม้ติดจ�กล่�ง

ขึ้นบน

Wood
installation
order from

bottom to top

Water
can’t enter

a wall
น้ำ�ไม่ ไหล

เข้�ในผนัง

CLADDING
OUTDOOR
With beautiful, stunning, and stylish surface suitable for
decoration in different parts of buildings, The wood siding 
gives the natural wood feel and can be designed in various
models. The wood is solid and sturdy (not brittle), fulfulling 
wall designs and making them look stylish with natural
sense. It also prevents the outside heat from entering
buildings and also helps save energy. 
ไม้ผนัง สวย ดูดี มีรสนิยม ในการตกแต่งในส่วนต่างๆ ให้สัมผัสถึงไม้ธรรมชาติ 
เล่นงานดีไซน์ได้หลายแบบ คุณสมบัติไม้ที่แข็ง เหนียว (ไม่แตกเปราะ) เติมเต็ม
งานดีไซน์ให้ผนังดูดี มีสไตล์ ได้อารมณ์ไม้ธรรมชาติ อีกทั้ง ช่วยลดอุณหภัูมิ 
ความร้อนจากภัายนอก เข้าสู่ภัายใน ตัวอาคารช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Wood work concept with big gaps
คอนเซ็ปง�นไม้ ร่องไม้ ใหญ่ 

Wood work concept with small gaps
คอนเซ็ปง�นไม้ ร่องไม้เล็ก

Big or small gaps are
essential to architect’s

design work.
ร่องไม้ ใหญ่หรือเล็กสำ�คัญม�ก

ต่อง�นออกแบบของสถ�ปนิก

โครงไม
้ห่างไม

่เกิน 3
0 ซม.

Big and Small
Gaps Between Wood
ร่องระหว่�งไม้ใหญ่ และ เล็ก

BIG GAPS SMALL GAPS

Depth (cm.) หน� 2
Width (cm.) กว้�ง 14.0
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 4.5
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3

Depth (cm.) หน� 2
Width (cm.) กว้�ง 14.5
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 5.2
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.88

GoldenTeak (GT) 

สีสักทอง

Teak (T) 

สีสัก

Oak (O) 

สีโอ๊ค

STANDARD COLOR SPECIAL COLOR

Gray (G) 

สีเท�

Brown (B) 

สีน้ำ�ต�ล

Dark Gray (D) 

สีเท�เข้ม

OWH-124 S OW20-140 S

ผิวเนำื้อไม้ปัดเสี้ยนำ

SANDING 
SURFACE
SCI WOOD
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m
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25
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m
. 25 mm.

25 mm.

1

2

3

*

28
 m

m
. 168 mm.

17
 m

m
.

35 mm.

14 mm.

LATH PANEL

แผ่นชุ่ดไม้ระแนงกรุผนัง/ฝ้้�สำ�เร็จรูป

Ready-to-use cladding/ceiling lath panel

ติดตั้งง่ายกว่าและเก็บงานเรียบร้อยกว่า ด้วยไม้กรุผนังภัายนอกแนวคิดใหม่
(คอนเซ็ปไม้ระแนง 1x1นิ้ว ร่องห่าง 1 นิ้ว เป็นแผ่นติดตั้งง่าย มีลิ้นไม้ล็อค
กับอีกแผ่น ได้แนวร่องสวย มาตรฐานเท่ากันทั้งงาน งานติดตั้งเสร็จเร็ว
ประหยัดเวลา) 

Cladding set/Prefabricated ceiling easy to installation and 
make your work more excellence. (1”x1” lath free and 
1” gab concept easy to installation by tongue. 
The groove same quality and save your installation time)

LW4-220 S

1x1INCH

ตำาแหน่งยึดแผ่นสกรูแรก

Depth (cm.) หน� 2.9
Width (cm.) กว้�ง 22.0
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 8.6
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 1.79

Lath panel

แผ่นชุดไม้ระแนง

ลำ�ดับก�รติดตั้ง

ไม้ติดจ�กล่�ง

ขึ้นบน

Wood
installation
order from
bottom to top

Water
can’t enter
a wall
น้ำ�ไม่ ไหล

เข้�ในผนัง

เสน่ห์ของง�นไม้ธรรมช�ติ

ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

สีไม้สักริ้วสีดำ�

 The charm of natural
 wood Sanding
surface Black-
grained teak color

Cladding and ceiling
For exterior use

 1.5-inch lath concept)
(with 0.5-inch grooves

Lath panel
แผ่นชุดไม้ระแนง

LW3-168 MT
Depth (cm.) หน� 2.8
Width (cm.) กว้�ง 16.8
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 7.6
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.43

""
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12
 m

m
.

125 mm.

12
 m

m
.

171 mm.

71 mm. 71 mm.

ICO-F25 MM

ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ล

ICO-F25 MT

ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

ICO-F25 MO

ริ้วสีไม้ สีโอ๊ค

POPULAR

ไม้ปิดขอบ
25x25 ซม.
ยาว 2.8 ม.

โครงเหล็ก
โครงไม้
โครงซีลาย

Screw
สกรู

ไม้ฝั้าและผนังภายในรุ่นลักซููรี่

CEILING & WALL
LUXURY

iC1-LS4

ไม้สวยที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่ายด้วยสกรูเข้ากับโครงที่หลากหลายได้ 
โดยไม่เป็นภัาระเรื่องนำา้หนัก เพราะเบาจึงสามารถติดตั้งบนโครงฝ้าทั่วๆ ไป
ได้ และไม่ต้องทาสีให้สีเวลาและเลอะเทอะหน้างาน ประหยัดเวลาและค่าแรง 
ได้งานสวย

The beautiful wood is designed for easy installation by 
screwing it to various structures without high load weight. 
The wood is lightweight so it can be installed on any
typical ceiling structures. It also doesn’t need any messy 
and time-consuming painting, so you can save your time 
and money while still get beautiful work up to standard.

Depth (cm.) หน� 1.2
Width (cm.) กว้�ง 12.5
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 1.4
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.40

สีไม้แอช
ASH (A)

สีเทา
Gray (G)

สีเมเปิ้ล
Maple (M)

สีฮันนี่ทีค
HoneyTeak (H)

สีไม้สัก
Teak (T)

สีเชอร์รี
Cherry (CH)

สีโอ็ค
OAK (O)

ไม้

โครง

MT / ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

MO / ริ้วสีไม้ สีโอ๊ค

MM / ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ล

iC2-LS6

Depth (cm.) หน� 1.2
Width (cm.) กว้�ง 17.1
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 1.99
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.38

Ceiling and Wall 
Wood Plank for 
Interior Use
Luxury Edition 6-inch Width
(3 inches+3 inches/piece)
Lightweight. Wood lock with screws.
ไม้ฝั้า/ผนัง ในร่ม รุ่นลักซููรี่ 
หน้า 6 นิ้ว(3นิ้ว+3นิ้ว/1แผ่น)
นำ้าหนักเบา ลิ้นไม้ล็อคยึดสกรู MM / ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ลMT / ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

7 cm
.

7 cm
.

15 cm
.

iC1-LS4 M E

sci wood catalog42 www.sci-wood.com 43

http://bit.ly/2HNbtTl
http://bit.ly/2HNbtTl


113 mm.

16 m
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.

16 m
m
.

149 mm.

1

2

ตะปูลม

โครง

10
 m

m
.10 mm.

10 mm.
.

MT / ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

MO / ริ้วสีไม้ สีโอ๊คMM / ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ล

iC1-LM4

ไม้ฝั้าและผนัง
ภายในรุ่นลักซููรี่

CEILING & WALL

โครงไม้หรือแผ่นไม้อัด
Wood structure or wood plank

ตะปูลม
Air nail

Depth (cm.) หน� 1.6
Width (cm.) กว้�ง 11.3
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 1.46
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.75

The wood creates a cozy and luxurious 
feeling while adding dimensions and lines 
to make walls more unique and perfect 
for modern design. The 1x1-cm small lath 
concept wood that has a groove surface can 
be used to decorate interior area without any 
painting. The installation is simple by using 
wood locks secured with air nails.

CLADDING AND CEILING
LATH FOR INTERIOR USE
Wood lock system Secured with air nail
ระแนงไม้กรุฝั้าและผนังใช้งานภายใน
ระบบลิ้นไม้ล็อค ยึดไม้ด้วยตะปูลมหรือแม็คลม

MT / ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

MO / ริ้วสีไม้ สีโอ๊ค

MM / ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ล

iC7-LM6

แผ่นชุด
ไม้ระแนง

 1x1ซูม

Depth (cm.) หน� 1.6
Width (cm.) กว้�ง 14.9
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 2.4
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น) 

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 2.55

iC3-LM4
Depth (cm.) หน� 0.8
Width (cm.) กว้�ง 12.2
Length (cm.) ย�ว 280
Weight (kg./pc) 1.2
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 3.19

3.5 cm.

12.2 cm
.

8 
m
m
.

122 mm.

35 mm.

1

2

ตะปูลม

โครง
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Step 1

Step 2

Step 3

CEILING &
DECOR FIX
Lath ceiling Rail lock system and Mixed size
Makes designing easier than ever. Increase options and dimensional 
work for design and decoration.

Easy installation system, up to standard, 
and beautiful, With only three steps.
You only have to install the structure (According to the installation
document), and then press the precut wood 
into the rail. This method is quick and easy

ระบบติดตั้งไม้ที่ง่�ย ได้ม�ตรฐ�น ง�นสวย เสร็จไวใน 3 Step 

ก่อนอื่นต้องมีก�ร ติดตั้งโครงร�งให้เสร็จ (ต�มเอกส�รแนะนำ�ก�รติดตั้ง) 

จ�กนั้นนำ�ไม้ที่ตัดแล้ว ต�มขน�ดที่วัดไว้ ม�กดล็อคกับร�ง ซึ่งง่�ยสะดวก 

และรวดเร็ว

Dimensional decorative wooden lath.
Beautiful design, modern, durable, lightweight, 
easy to install, fast, and can be installed with both 
solid and hallow wood.
ไม้ระแนงตกแต่ง / ไม้ฝ้า แบบมีมิติ ดีไซน์สวยๆ ทันสมัย แข็งแรงทนทาน 
น้ำาหนักเบา ติดตั้งง่าย รวดเร็วด้วยระบบรางล็อค ติดตั้งได้ทั้งแบบทึบและ
แบบโปร่งโชว์เส้นไม้ระแนง

ติดแผ่นปิดหลัง

Attach
back cover. Attach

wide surface lath.
Attach

narrow surface lath. 
ติดไม้ ระแนงหน้�ใหญ่ ติดไม้ระแนงหน้�  เล็ก

ริ้วสีโอ๊คแดง
DC55-40MR
+DC-SM40

ริ้วสีโอ็ค
DC55-40MO
+DC-SM40

ริ้วสีสัก
DC55-40MT
+DC-SM40

ริ้วสีเมเปิ้ล
DC55-40MM
+DC-SM40

T : Teak สีสัก

O : Oak สีโอ๊ค

M : Maple สีเมเปิ้ล

R : Red Oak สีโอ๊คแดง

ไม้ปิดร่อง 
DC-L25

โครงราง 
DC-SM100

ไม้ระแนง หน้าเล็ก
DC25-40

ไม้ระแนง หน้าใหญ่
DC25-100 + + +

Depth (cm.) หน� 2.5 2.5 0.3 -
Width (cm.) กว้�ง 10.0 4.0 2.5 -
Length (cm.) ย�ว 300 300 300 300
Weight (kg./pc) 1.02 0.7 0.29 0.56 
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 1.9 1.9 3.8 1.33
    Total Weight น้ำ�หนักรวม                6.65  kg./m2

DC25-100

DC25-40

DC-L25

DC-SM100
โครงราง 

DC25-40
DC25-100
MIX

ไม้ปิดร่อง
DC-L50

โครงราง 
DC-SM40

ไม้ระแนง
DC55-40 + +

Depth (cm.) หน� 5.5 0.3 -
Width (cm.) กว้�ง 4.0 5.0 -
Length (cm.) ย�ว 280 280 300
Weight (kg./pc) 0.9   0.35 0.75
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

Pcs/m2 เส้น/ตรม. 4.0 4.0 1.33
    Total Weight น้ำ�หนักรวม          6.0  kg./m2

DC55-40

DC-L50 DC-SM40 โครงราง 

DC55-40

ริ้วสีโอ๊คแดง
DC55-40MR
+DC-SM40

ริ้วสีโอ๊ค
DC55-40MO
+DC-SM40

ริ้วสีสัก
DC55-40MT
+DC-SM40

ริ้วสีเมเปิ้ล
DC55-40MM
+DC-SM40

O : Oak สีโอ๊ค

M : Maple สีเมเปิ้ล

R : Red Oak สีโอ๊คแดง

T : Teak สีสัก

Check that it is locked
เช็ค ให้เข้าล็อคเรียบร้อย

Lock the wood
into the rail

Push

Lock

ล็อคไม้กับรางล็อค

Press the wood 
into the lock.
กดไม้ให้ลงล็อค

กด
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กดปุม

www.sci-wood.com

กดปุม

กดปุม

เปิดไฟล์ PDF บนมือถือ

สนใจติดต่อ (กด)

https://www.facebook.com/sciwood.th
https://www.pinterest.com/sciwood
tel: 0909943253
http://line.me/ti/p/%40bdw1215m
mailto:info%40sci-wood.com?subject=


Dealer :

www.sci-wood.com

follow us.
หม�ยเหตุ  : สีไม้ ในแคตต�ล็อค อ�จแตกต่�งจ�กวัสดุไม้ของจริง ซึ ่งอ�จเกิดจ�กก�รภ�พถ่�ย 

             เทคนิคก�รพิมพ์ วัสดุที ่ ใช้ ในก�รพิมพ์ รวมถึงไม้จำ�หน่�ยของจริงที ่ผลิตต่�งล็อตกัน




