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COLLECTION

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

IN&OUTDOOR

DECKING
PERGOLA
CEILING
WALLING
FENCING
HAND RAILING
FURNITURE
ETC.

Initiated

the best environmental
friendly product

INSPIRAT
ION
SOULFUL
SUSTAINABLE
DESIGN

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�ให้ความสวยของไม้จริง อยู่ได้นานนับสิบๆ ปี
โดยที่ ไม้ไม่ผุ ปลวกไม่กิน ใช้งานได้นาน ไม่เป็นภาระ
ในการบำ�รุงรักษาไม้ ค่าใช้จ่ายระยะยาวน้อยหรือไม่มีเลย

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

INNOVATION
SCI Innovation
for Architecture

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 innovation allows us to maximize the use of wood
and respond to ongoing architectural designs.

Responding to designs that require
full wooden elements with beauty,
endurance, resistance to humidity,
which can replace all types of wood.
SCI สร้างนวัตกรรม เพื่องานสถาปัตยกรรม
ตอบสนองงานออกแบบที่ต้องใช้ไม้ อย่างครบองค์
ประกอบ ทั้งด้านความสวยงาม ความแข็งแรง ทนต่อ
สภาพ อากาศร้อนชื้น และสามารถนำ�ไปใช้งานแทนไม้
ได้ทุกประเภท

Passed ASTM international standards
worldwide result test from USA

ด้วยการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ความสวย
เหมือนไม้ธรรมชาติ และความแข็งแรงทนทาน เราจึงใช้วัสดุ
ที่มีคุณภาพสูงจากธรรมชาติ ผงไม้เนื้อแข็ง และพลาสติก
ผสมกัน และ สารเติมแต่ง เพื่อให้ไม้ ได้คุณภาพที่ดี ตรง
ความต้องการ ผ่านกระบวนการการผลิตที่ ได้มาตรฐาน มี
การทดสอบ มาตรฐาน ASTM จากอเมริกาและได้ ทำ�การ
ทดสอบจากสภาวะแวดล้อมจริง และนี่คือนวัตกรรมที่ช่วย
ให้เราใช้ไม้ได้ อย่างคุ้มค่าที่สุด เพื่อตอบสนองด้าน งานดีไซน์
ทางสถาปัตย์ที่ ไม่หยุดนิ่ง
Green Label
SINGAPORE

Hardwood
fibre
ผงไม้เนื้อแข็ง

Plastic
พลาสติก

Additive สารเติมแต่ง

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

SCi WOOD

EUROPE
www.sci-wood.com

SURFACE
TRENDY

OUTDOOR

2 ศL+

TWO LAYER PLUS
เพิ่มชั้นผิวและสร้างลายไม้
เพื่อให้ทนต่อสภาพอากาศ
ร้อนชื้นของไทย และง่าย
ในการดูแล บำ�รุงรักษา
PREMIUM GRADE

9B

BEST BENEFIT
1)ทนแดด 2)ทนฝนและความชื้น
3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน
7) ไม่ลามไฟ 8)ทนต่อการขีดข่วน
9)ลดปัญหาคราบต่างๆ ผิวไม่ดูด
ซึมนำ�้ ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด
R12-R13

DECKING TEXTURE
สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องความ
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi
ผิวไม้จะมีความหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ
สบายเท้าเมื่อเดินเท้าเปล่า

SCI WOOD

CO-EXTRUDED

5i

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี 2)ระบบติดตั้ง
ง่ายได้มาตรฐาน
3)ตัดเจาะด้วยเครื่องมือ 4)
เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหมาะสมไม่
มากจนเป็นภาระโครงสร้าง

360 ํ

COVER WPC
ชั้นเลเยอร์ผิวไม้ที่สวย
และมีคุณสมบัติพิเศษใน
การทนแดดและไม่ดูดซึมน้ำ�
ครอบคลุมเนื้อไม้แบบรอบ
แผ่น 360 องศา จึงทำ�ให้
เกิดความทนทานเพิ่มขึ้น

COLLECTION

COLLECTION

LUXURY
EU
EUROPE
SURFACE

2L+

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น
ทนแดด ทนแรงขูดขีด
COLOR
TEAK

OAK

สีไม้สัก

DARK GRAY

สีโอ็ค

GRAY

สีเทาเข้ม

สีเทา

พื้นไม้ภายนอก

DK23-MM6
140 mm.

23 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

P.24

2.3
14.0
280
8.8
2.55

21 mm.

DECKING

140 mm.

DK21-L6

สีผิวไม้ทนต่อแสงแดด
เป็นพิเศษด้วยเทคโนโลยี
การผลิตขั้นสูงเพิ่มชั้นผิว
หมดปัญหาการเกิด
คราบน้�ำ เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

P.25

2.1
14.0
280
9.9
2.55

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

2.5
12.7
280
4.3
3.2

2.8
16.8
280
6.2
2.43

LW2-S2 P.39

40 mm.

4.0
16.8
280
6.6
2.43

172 mm.

LW3-168 P.39

28 mm.

OW22-L6 P.41

22 mm.

22
17.2
280
6.0
2.3

25 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก

LCD2-S4

5.0
10.0
280
7.0

25 mm.

LCD2-S2 EU

5.0
5.0
280
3.6

50 mm.

100 mm.

50 mm.

100 mm.

50 mm.

LATH

P.37

LW3-S1 P.39

50 mm.

ระแนงกรุผนังภายนอก

25 mm.

168 mm.

127 mm.

SIDING

168 mm.

ผนังภายนอก

LCP-S4 EU

2.5
10.0
280
4.6

LCP-S2 EU

2.5
5.0
280
2.3

COLLECTION

LUXURY T

www.sci-wood.com

TEXTURE 3D

TREE DIMENSION

T3 G

T3

MIX-GRAY

9B

BEST BENEFIT
1)ทนแดด 2)ทนฝนและความชื้น
3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน
7) ไม่ลามไฟ 8)ทนต่อการขีดข่วน
9)ลดปัญหาคราบต่างๆ ผิวไม่ดูด
ซึมน้ำ� ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด

5i

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี 2)ระบบติดตั้ง
ง่ายได้มาตรฐาน
3)ตัดเจาะด้วยเครื่องมือ 4)
เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหมาะสมไม่
มากจนเป็นภาระโครงสร้าง

สีเทาริ้วดำ�

COLOR

T4

T3 T

T4 CH

MIX-TEAK

CHERRY

สีไม้สักริ้วดำ�

สีไม้เชอรี่

พื้นไม้ภายนอก

T4 BC

BLACK CHERRY

สีไม้แบล็คเชอรี่

ผนังภายนอก

DECKING

SIDING

R12-R13

OUTDOOR

TREE DIMENSION PLUS
สร้างลายไม้ที่ชัด มีมิติลึก จึงมี
ความคงทน ไม่เลือนหาย ด้วย
เทคโนโลยีลา่ สุดที่ฉีดไม้ผสม
พลาสติกด้วยความร้อนสูง
ผ่านโมลสร้างลายไม้ในขั้นตอน
เดียวกัน

P.16-18

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

140 mm.

DK25-L6

2.5
14.0
280
13.46
2.55

21 mm.

3D+

25 mm.

DECKING TEXTURE
สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องความ
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi
ผิวไม้จะมีความหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ให้สัมผัสเป็นธรรมชาติ
สบายเท้าเมื่อเดินเท้าเปล่า

148 mm.

OWH-L5 T3 P.43

2.1
14.8
280
5.4
2.88

COLLECTION

COLLECTION

LUXURY
CN
CANADA SURFACE
พื้นไม้ภายนอก

ผนังภายนอก

DECKING

SIDING

P.19

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

140 mm.

DK25-L6 CN

2.5
14.0
280
12.0
2.55

21 mm.

25 mm.

TREE DIMENSION

COLOR

156 mm.

OWP-156 CN P.42

2.1
15.6
280
5.0
2.65

9B

BEST BENEFIT
1)ทนแดด 2)ทนฝนและความชื้น
3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน
7) ไม่ลามไฟ 8)ทนต่อการขีดข่วน
9)ลดปัญหาคราบต่างๆ ผิวไม่ดูด
ซึมน้ำ� ง่ายต่อการทำ�ความสะอาด

TEAK

สีไม้สัก

5i

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี 2)ระบบติดตั้ง
ง่ายได้มาตรฐาน
3)ตัดเจาะด้วยเครื่องมือ 4)
เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหมาะสมไม่
มากจนเป็นภาระโครงสร้าง

OAK

GRAY

สีโอ๊ค

สีเทา

R12-R13

DECKING TEXTURE
สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องความ
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi
ผิวไม้จะมีความหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ
สบายเท้าเมื่อเดินเท้าเปล่า

Fo o tp r in t
ลายไม้้-ลายเท้้า
เส้้นไม้้ขนาดเล็็กลายสาน
ตำำ�แหน่่งนููน ช่่วยให้้
ลายเท้้ายึึดเกาะได้้ดีีมาก

3D+

TREE DIMENSION PLUS
สร้างลายไม้ที่ชัด มีมิติลึก จึงมี
ความคงทน ไม่เลือนหาย ด้วย
เทคโนโลยีลา่ สุดที่ฉีดไม้ผสม
พลาสติกด้วยความร้อนสูง
ผ่านโมลสร้างลายไม้ในขั้นตอน
เดียวกัน

Anti-Slip

The high resistance surface specifically
helps secure your feet with a comfortable touch.
ให้้ความหนืืดเกาะเท้้าพิิเศษและให้้สััมผััสที่่�สบายเท้้า

OUTDOOR

COLOR
SPECIAL COLOR

STANDARD COLOR

Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

GoldenTeak (GT) Brown (B)
สีสักทอง
สีน้ำ�ตาล

Gray (G)
สีเทา

Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

ผนังภายนอก

www.sci-wood.com

SIDING
ร่องห่าง
ระหว่างไม้
เล็ก

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

P.45

140 mm.

OW20-140

2.0
14.5
280
5.20
2.88

2.0
14.0
280
4.5
3.0

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี 2)ระบบติดตั้ง
ง่ายได้มาตรฐาน
3)ตัดเจาะด้วยเครื่องมือ 4)
เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักที่เหมาะสมไม่
มากจนเป็นภาระโครงสร้าง

R12-R13

> <

WOOD PLASTIC COMPOSITE

พื้นไม้ภายนอก พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ�
พื้นไม้ระเบียง ไม้บันไดและทางเดิน
รั้ว/ราวกันตกภายนอก ระแนงไม้
ตกแต่ง กันสาดและโรงจอดรถ
ระแนงไม้ตกแต่งภายใน ฝ้าในร่ม/ผนังใน
ร่ม วงกบ/ประตู เฟอร์นิเจอร์ภายนอก
ศาลา และงานประกอบ

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตร.ม

SCI WOOD

SANDING BRUSH

168 mm.

LW3-168 M P.47

2.8
16.8
280
7.60
2.43

29 mm.

5i

BEST BENEFIT
1)ทนแดด 2)ทนฝนและความชื้น
3)ไม่ผุ 4)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
5)ปลวกไม่กิน 6) สี ไม่ลอกล่อน
7) ไม่ลามไฟ 8)ขัดเปิดผิวใหม่ได้
9)ผิวปัดเสี้ยนไม่เงาลดการเกิดการ
สะท้อนของแสงรบกวน
DECKING TEXTURE
สำ�หรับพื้นไม้ เรื่องความ
ปลอดภัยสำ�คัญ SCi
ผิวไม้จะมีความหนืดเป็น
พิเศษเมื่อเปียกน้ำ� อีกทั้ง
ยังให้สัมผัสที่เป็นธรรมชาติ
สบายเท้าเมื่อเดินเท้าเปล่า

145 mm.

OWH-124

28 mm.

9B

20 mm.

20 mm.

ร่องห่าง
ระหว่างไม้
ใหญ่

220 mm.

LW4-22O S

2.9
22.0
280
8.6
1.79

COLLECTION

COLLECTION

MODERN

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก

100 mm.

LFD-S4
3.0
10.0
300
4.89

ระแนงไม้แกนอลูมิเนียม

LFD-S2
3.0
5.1
300
3.39
76 mm.

SML-S4
3.0
10.0
280
6.24

SML2-S6
5.1
15.1
2.8
9.9

96.9 mm.

SML-S2
3.0
5.0
280
1.94

100 mm.

51 mm.

30 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก

50 mm.

30 mm.

SUPER LATH

P.33

SML4-S4
9.69
9.69
280
12.96

LFP-S3
2.4
7.2
300
4.0

LFD2-S3
4.6
7.6
300
5.82

96.9 mm.
151 mm.

100 mm.

LF20-S4
2.0
10.0
300
4.35
150 mm.

LFD2-S4
5.0
10.0
300
7.86

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

Oak (O)
สีโอ๊ค

55 mm.

LFD2-S2
5.5
5.5
300
4.50
200 mm.

LFD2-S6
5.0
15.0
300
11.70

x5
Teak (T)
สีสัก

100 mm.

55 mm.

72 mm.

60 mm.

30 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก

LFP-S1
2.5
2.5
300
2.04

51 mm.

20 mm.

P.35

25 mm.

DKP-M6
2.5
15.0
280
14.50
2.38

50 mm.

LATH

DKP-ME6
2.0
15.0
280
11.20
2.38

25 mm.

ระแนงไม้ภายนอก

150 mm.

24 mm.

DK19-M5
1.9
13.0
280
9.0
2.75

P.23
25 mm.

20 mm.

P.20
150 mm.

50 mm.

DKP-M4
2.5
10.0
280
8.70
3.57

130 mm.

30 mm.

DKP-ME4
2.0
10.0
280
7.40
3.57

P.21
19 mm.

100 mm.

100 mm.

46 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

P.23
25 mm.

DECKING

P.20
20 mm.

พื้นไม้ภายนอก

LFD2-S8
6.0
20.0
300
13.35

COLLECTION

LUXURY
TEAK
สีไม้สัก

MAPLE
สีเมเปิ้ล

iC1-LS4 P.50

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี
2)ระบบติดตั้งง่ายได้มาตรฐาน
3)ตัดเจาะติดโคมไฟได้
4)เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักเบาไม่เป็นภาระต่อ
โครงสร้างของตัวอาคาร

DESIGN

งานไม้สมัยใหม่ ใช้ SCi
Wood ดีแน่นอน ด้วยผิว
และสีไม้ที่สวย และคุณสมบัติ
ที่ทำ�ให้อายุการใช้งานได้นาน
และการติดตั้งที่งาน ไม้มีน้ำ�
หนักที่เบาจึงนำ�ไปใช้งานได้
หลากหลายดีไซน์ ไม้มีความ
เหนียว ปรับดัดโค้งได้

ไม้ผิวด้าน ไม่เล่นแสง

1.6
11.3
280
1.46
3.75

8 mm.

P.52

35 mm.
122 mm.

iC3-LM4

149 mm.

iC7-LM6 P.53

0.8
12.2
280
1.2
3.19

1.6
14.9
280
2.4
2.55

DECOR
CEILLING
40 mm. 100 mm.
25 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก

DC25-40 P.54
DC25-100

2.5/2.5
10.0/4.0
300
1.02/0.7

40 mm.
55 mm.

5i

25 mm.

BEST BENEFIT
1)ทนฝนและความชื้น 2)ไม่ผุ
3)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
4)ปลวกไม่กิน 5)สี ไม่ลอกล่อน
6)ไม่ลามไฟ 7)ไม่มีสารก่อนอันตราย
8)ลดปัญหาคราบต่างๆ ผิวไม่ดูดซึมน้ำ�
9)ผิวด้านไม่เล่นแสงสะท้อน

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

P.51

1.2
17.1
280
1.99
2.38

113 mm.

iC1-LM4

9B

iC2-LS6

1.2
12.5
280
1.4
3.4

16 mm.

www.sci-wood.com

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

71 mm. 71 mm.
171 mm.

12 mm.

125 mm.

16 mm.

12 mm.

WALL
CEILLING

OAK
สีโอ๊ค

DC55-40 P.55
50 mm.

5.5
4.0
280
0.9

สีไม้สัก
137 mm.

150 mm.

iW1-95

iW2-137

iW4-150

1.5
9.5
300
1.5
3.50

2.0
13.7
300
1.9
2.43

1.0
15.0
300
2.03
2.22

10 mm.

95 mm.

20 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc) น้ำ�หนัก
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

COLOR

TEAK

15 mm.

WALL
CEILLING

ไม้ผิวด้าน ไม่เล่นแสง

ZEN

COLLECTION

COLLECTION

Maple

สีเมเปิ้ล
9B

BEST BENEFIT
1)ทนฝนและความชื้น 2)ไม่ผุ
3)เนื้อไม้เหนียวไม่หักเปราะ
4)ปลวกไม่กิน 5)สี ไม่ลอกล่อน
6)ไม่ลามไฟ 7)ไม่มีสารก่อน
อันตราย 8)ลดปัญหาคราบต่างๆ
ผิวไม่ดูดซึมน้ำ� 9)ผิวด้านไม่เล่น
แสงสะท้อน
DESIGN

งานไม้สมัยใหม่ ใช้ SCi Wood
ดีแน่นอน ด้วยผิวและสีไม้ที่สวย
อีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่ทำ�ให้อายุ
การใช้งานได้นาน และการติดตั้ง
ที่ง่าย ไม้มีน้ำ�หนักที่เบา ใช้งาน
ง่าย สามารถปรับแต่งได้หลาก
หลายดีไซน์

5i

GOOD INSTALLATION
1)ไม่ต้องทาสี
2)ระบบติดตั้งง่ายได้
มาตรฐาน
3)ตัดเจาะติดโคมไฟได้
4)เร็วประหยัดเวลา
5)ไม้มีน้ำ�หนักเบาไม่เป็นภาระ
ต่อโครงสร้างของตัวอาคาร

><

ปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง ซึ่ง
มีผลต่อคุณภาพชีวิต ไม้ SCi
Wood ทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การ
ผลิต จนถึงติดตั้งและใช้งานได้โดย
ไม่ต้องทาสี หรือใช้นำ�้ ยาเคลือบผิว
ไม้ใดๆ เนื่องจากขึ้นรูปด้วยไม้ผสม
พลาสติกและสีไม้ ปลวกไม่กิน และ
ไม่ผุโดยธรรมชาติของวัสดุ

เปิดไฟล์ PDF บนมือถือ

สนใจติดต่อ (กด)

กดปุม

กดปุม
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OUTDOOR
PRODUCTS
Outdoor wood flooring
Pool decking
Terrace decking
Wooden stairs and pathways
Fences/exterior railing
Decorative wooden lath
Canopies and garages
Interior decorative wooden lath Indoor
ceiling board
Indoor walls
Door frames/doors
Outdoor furniture
Pavilions and wooden structures

งานไม้ส้ มัยั ใหม่่

ใช้ SCi Wood ดแี นน่ อน
พื้นไม้ภายนอก
พื้นไม้รอบสระว่ายน้ำ�
พื้นไม้ระเบียง
ไม้บันไดและทางเดิน
รั้ว/ราวกันตกภายนอก
ระแนงไม้ตกแต่ง
กันสาดและโรงจอดรถ
ระแนงไม้ตกแต่งภายใน
ฝ้าในร่ม / ผนังในร่ม
วงกบ/ประตู
เฟอร์นิเจอร์ภายนอก
ศาลา และงานประกอบ

SURFACE ผิวไม้
LUXURY EU

เคลือบผิว-สร้างลายไม้-มีมิติ

ลดการเกิดคราบเกาะแน่นที่ผิวไม้ จากผงฝุ่นและน้ำ�
ทนต่อรังสีUV มีผลต่อการซีดจางลงของสีผิวไม้
ทนต่อน้ำ�และความชื้น
ง่ายต่อการดูแลรักษา การทำ�ความสะอาด
เหมือนไม้ธรรมชาติ
ผิวด้านไม่มันวาว (ลดการสะท้อนแสงรบกวน)

LUXURY

ผิวลายไม้-มีมิติ(ชัด)

MODERN

เปิดผิวไม้-ปัดเสี้ยนมีมิติ โชว์เนื้อไม้

ลดการเกิดคราบเกาะแน่นที่ผิวไม้ จากผงฝุ่นและน้ำ�
ทนต่อรังสีUV มีผลต่อการซีดจางลงของสีผิวไม้
ทนต่อน้ำ�และความชื้น
ง่ายต่อการดูแลรักษา การทำ�ความสะอาด
เหมือนไม้ธรรมชาติ
ผิวด้านไม่มันวาว (ลดการสะท้อนแสงรบกวน)
ลดการเกิดคราบเกาะแน่นที่ผิวไม้ จากผงฝุ่นและน้ำ�
ทนต่อรังสีUV มีผลต่อการซีดจางลงของสีผิวไม้
ทนต่อน้ำ�และความชื้น
ง่ายต่อการดูแลรักษา การทำ�ความสะอาด
เหมือนไม้ธรรมชาติ
ผิวด้านไม่มันวาว (ลดการสะท้อนแสงรบกวน)

Every wooden design comes with
beauty and durability for decades.
ทุกดีไซน์งานไม้ สวย ทนทาน นานสิบปี
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SCI Premium grade
engineered wood
Beautiful like real wood with long lifespan
ไม้สังเคราะห์เกรดพรีเมี่ยม เอส ซี ไอ วู้ด
สวยแบบไม้จริง มีอายุการใช้งานได้ยาวนาน

Characteristics/คุณสมบัติ
Does not rot. Resistant to water and moisture

ไม ้ไม ่ ผ ุ ไม่ก ลั วน้ ำ �และความชื ้น
Termite free

ปลวกไม ่ ก ิ น

เปรียบเทียบค ่าใช ้จ่ ายระยะยาว

Real wood/ ไมจริ
้ ง

ทนแดดและรั ง สี UV

Engineered wood
ไมเที
้ ยมทั่วๆ ไป

Non-flammable
Natural Wood Looks

เหมื อนไม้ ธรรมชาติ

ลายไม้้-ลายเท้้า
เส้้นไม้้ขนาดเล็็กลายสาน
ตำำ�แหน่่งนููน ช่่วยให้้
ลายเท้้ายึึดเกาะได้้ดีีมาก

Long-term cost comparison

Resistant to
sunlight and UV

ไม ่ล ามไฟ

Fo o tp r in t

คุณสมบัติสำ�หรับ
ไม้ที่ระบุให้สามารถ
ใช้งานภายนอกได้

Same standard size

SCI Wood
1 year
2 years

5 years

SCI Wood is
worth the money
due to zero or
low maintenance cost.
SCI Wood คุ้มค่าที่สุด

ขนาดได้มาตรฐาน เท่ากันทุกแผ่น
10 year warranty

เพราะค่าบำ�รุงรักษา
ระยะยาวต่ำ�หรือไม่มีเลย

รับประกันสินค้า 10 ปี

Environmentally friendly

เป็ น มิ ตรต่อสิ ่ ง แวดล้ อม

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.

วััสดุุไม้้ที่่�
SCi Woเป็od็นมิได้ิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
้ ฉลากเขีียวสิิง
คโปร์์

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

ไม้แข็ง เหนียว ยึดเกาะสกรูได้ดี
ทำ�ให้สกรูยึดแน่น ไม่ถอนหลุด

Reduce blowing dust problems
from wood cutting. Produce sawdust like natural wood.ลดปัญหาผง

ฝุ่นฟุ้งจากการตัดไม้
ตัดเป็นขี้เลื่อยเหมือนไม้ธรรมชาติ

Does not contain cement fibre.

ไม่มีส่วนผสมของไฟเบอร์ซีเมนต์

www.sci-wood.com
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OUTDOOR

artist
LUXURY

25 mm.

PRIVACY DECKING

140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

DK25-L6 T3G
2.5
14
280
13.46
2.55
Gray Color

สีเทาริ้วดำ�

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 ไม้สีเทาริ้วดำ�เทา เพิ่มเสน่ห์ ให้งานตกแต่งภายนอก เหมาะสำ�หรับ
งานติดตั้งไม้สมัยใหม่ การติดตั้ง ที่ ไม่ต้องทาสี ไม่เลอะเทอะ ลดปัญหาผงฝุ่น
ฟุ้งจากการตัดไม้ ไม้สวยให้ความรู้สึกผ่อนคลายสบายเท้าและปลอดภัยไม่ลื่น ผิว
สัมผัสที่มีความหนืดเมื่อเปียกน้ำ�

16
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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)
ผิวไม้สกปรกยาก และสามารถทำ�ความสะอาดง่ายๆ ผิวและเนื้อไม้เป็นสีเดียวกัน
TEXTURE3 เสน่ห์ของสีไม้เก่า ไม้ทุกเส้นลวดลายสีต่างกัน มีผิวเปลือกไม้
ที่ ให้ความเป็นธรรมชาติ

25 mm.

140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

DK25-L6 T3T
2.5
14
280
13.46
2.55
Teak Color

สีสักริ้วดำ�

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 เสน่ห์ของสีไม้เก่า สีไม้สักริ้วสีดำ� ไม้ทุกเส้นลวดลาย
สีต่างกัน มีผิวเปลือกไม้ ที่ ให้ความเป็นธรรมชาติ ไม้สวย ให้สัมผัสเท้า
ที่ผ่อนคลาย สบายเท้าและปลอดภัยไม่ลื่น ผิวสัมผัส ที่มีความหนืด
เมื่อเปียกน้ำ�ลดอุบัติเหตุบริเวณสระน้ำ�ได้ ไม้สกปรกยาก ทำ�ความสะอาด
ง่าย ไม้ชนิดตัน ที่เนื้อไม้แข็ง เหนียว ทนทาน

www.sci-wood.com
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LUXURY
PRIVACY DECKING

This SCI WOOD LUXURY
is resistant to dirt and easy to clean.
• 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..สกปรกยาก ทำ�ความสะอาดง่าย
• ผิวไม้สวย ทน สิ่งสกปรกไม่ซึมเข้าผิวไม้ • ไม่ต้องทาสี ไม่ต้องซ่อมสี
• ไม้ไม่แตกเปราะง่าย มีความแข็งเหนียว ทน • ปลอดภัยไม่ลื่น
• ปลวกไม่กิน ไม้ไม่ผุ • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

This SCI WOOD LUXURY
is resistant to dirt and easy to clean.
Cherry Color/ สีเชอร์รี่

• 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..สกปรกยาก ทำ�ความสะอาดง่าย
• ผิวไม้สวย ทน สิ่งสกปรกไม่ซึมเข้าผิวไม้ • ไม่ต้องทาสี ไม่ต้องซ่อมสี
• ไม้ไม่แตกเปราะง่าย มีความแข็งเหนียว ทน • ปลอดภัยไม่ลื่น
• ปลวกไม่กิน ไม้ไม่ผุ • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

25 mm.

DK25-L6 T4

Black Cherry Color / สีแบล็คเชอร์รี่

18
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140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

2.5
14
280
13.46

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.

2.55 ไม้ตันรุ่นลักซูรี่ ลายไม้แบบมีมิติ ถูกเลือกใช้กับโครงการชั้นนำ�

มากมาย โรงแรม คอนโดรีสอร์ท ที่ต้องการไม้เกรดพรีเมี่ยม ติด
เสร็จได้งานสวย หรู ผิวไม้สกปรกยากทำ�ความสะอาดง่าย

SCi

CANADA
25 mm.

SURFACE
140 mm.

GRAY

DK25-L6 CN
Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

2.5
14
280
12.0

TEAK

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.

OAK

www.sci-wood.com
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upgrade

MODERN ECO

LANDSCAPE DECKING
[SAVING PRICE]
100 mm.

20 mm.

DKP-ME4

อัพเกรดไม้พื้นอีโค

หนาและแน่น
Solid wood decking
eco edition with beauty and
durability for projects and houses.
พื้นไม้ตัน สวย ทน รุ่นประหยัด สำ�หรับงาน
โครงการและบ้าน

แข็งและเหนียว
ไม้ตันเต็มเส้น

DKP-ME4

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

2
10
280
7.4
3.57

20 mm.

DKP-ME6
150 mm.

DKP-ME6

2
15
280
11.2
2.38

Upgraded Eco Decking Thick and Firm
Sturdy and Strong Full-length Solid 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.

ไม้พ้นชนิ
ื ดตัน-ภายนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติด
ตั้งระบบคลิปล็อค ทุกพื้นที่ที่ต้องการงานพื้นไม้สไตล์
โมเดิร์น คุณสามารถเลือกสี ให้เข้ากับสไตล์การตกแต่ง
ได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้าน คือด้านปัดเสี้ยน
และด้านเดินร่องเล็ก ได้อารมณ์ที่แตกต่าง
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MODERNECO

LANDSCAPE DECKING
[SAVING PRICE]
พื้นไม้ตัน สวย ทน รุ่นประหยัด
สำ�หรับงานโครงการและบ้าน

OUTDOOR

ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน-ร่องเล็ก

MODERN ้ECO Solid wood decking

Sanding - Groove Both sides of the wood
can be used Installation with screws through
the surface of the wood
ไม้พ้นชนิ
ื ดตัน-ภายนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติดตั้งระบบคลิปล็อค
ทุกพื้นที่ที่ต้องการงานพื้นไม้สไตล์โมเดิร์น คุณสามารถเลือกสี ให้เข้ากับ
สไตล์การตกแต่งได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้าน
คือด้านปัดเสี้ยนและด้านเดินร่องเล็ก ได้อารมณ์ที่แตกต่าง

Anti
-Slip
Safe to walk even when soaked.

Comfortable to walk with bare feet.
ปลอดภััยไม่่ลื่่�นเมื่่�อพื้้�นเปีียกน้ำำ�� เดิินเท้้าเปล่่าสบายเท้้า

Sm allg rooved esig n

SOLID
ไม้ตันเต็มเส้น

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.
ร่่องไม้้ถี่่� เต็็มหน้้าไม้้ ปููต่่อเนื่่�องสวยงาม
ร่่องไม้้ถี่่�ใช้้ไปนานๆ ร่่องไม้้ไม่่หาย
ทำำ�ให้้ยัังคงไม่่ลื่่�นเมื่่�อเปีียกน้ำำ��

ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

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

DK19-M5
19 mm.

130 mm.

DK19-M5

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

แผ่นที่ 1

แผ่นที่ 2

2.75
Eco plastic clip

แผ่นที่ 3

คลิปล็อคพลาสติกรุ่นประหยัด
The locking clip is in the middle

การติดตั้งคลิปล็อค
ให้อยู่กึ่งกลางโครง

STANDARD COLOR

ิน 3

0ซ

ม.

Fit boards over supporting
joists at 300 mm.ใcentres

ไม่เก

Minimum of 5 mm
edge-to-edge gapping
ระยะห่างหัวต่อไม้ อย่างน้อย 5 มม.

1.9
13
280
9.0

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.

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

ตำ�แหน่งต่อหัวไม้ มีโครงตง
รับไม้ทั้ง 2 เส้น ระยะห่าง
อย่างน้อย 25 มม.

Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

Oak (O)
Teak (T)
GoldenTeak (GT)
สีโอ๊ค
สีสัก
สีสักทอง
GoldenTeak (GT) Brown (B) Gray (G)
สีสักทอง
สีน้ำ�ตาล
สีเทา

www.sci-wood.com

Brown (B)
สีน้ำ�ตาล
Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม
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MODERN
DECKING
Solid Wood
Decking Outdoor

Clip lock system installation
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 feelings, 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.

ไม้พื้นชนิดตัน-ภายนอกเดินร่อง-ผิวไม้ปัดเสี้ยน ติดตั้งระบบคลิปล็อค
ทุกพื้นที่ที่ต้องการงานพื้นไม้สไตล์โมเดิร์น และร่วมสมัย คุณสามารถเลือกสี
ให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งได้ รุ่นนี้มีผิวสัมผัสให้เลือก 2 ด้าน คือด้านปัดเสี้ยน
และด้านเดินร่องเล็ก ได้อารมณ์ที่แตกแต่ง อีกทั้งยังปลอดภัยไม่ลื่นแม้พื้นไม้
เปียกน้ำ�หรือฝนตก สร้างเอกลักษณ์ให้งานไม้ โดยการนำ�ไม้พื้นสร้างเป็นที่นั่งไม้
และงานตกแต่งอื่นๆ เพื่อความต่อเนื่องของสีและผิวได้อย่างไม่จำ�กัด

STANDARD COLOR

Teak (T)
สีสัก
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Oak (O)
สีโอ๊ค

SPECIAL COLOR

GoldenTeak (GT) Brown (B)
สีสักทอง
สีน้ำ�ตาล

Gray (G)
สีเทา

Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

OUTDOOR

OUTDOOR
DECKING
MATERIAL

HIGH STRENGTH / NON BRITTLE

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

NO COATING / PAINTING
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.

25 mm.

DKP-M4
One timber can be used both sides, depending on your
favour and the design: groove side and sanding side.

ไม้ 1 เส้นใช้ได้ทั้ง 2 ด้านขึ้นอยู่กับความชอบและดีไซน์
ของผู้ออกแบบด้านปัดเสี้ยน และด้านเดินร่อง-ปัดเสี้ยน

Groove เดินร่อง-ปัดเสี้ยน

Sanding

ปัดเสี้ยน

DKP-M6
25 mm.

2 in 1

100 mm.

150 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

DKP-M4
2.5
10
280
8.70

DKP-M6
2.5
15
280
14.50

3.57

2.38

www.sci-wood.com
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Teak (T)
สีสัก

23 mm.

DK23-MM6 EU
140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

A พืระเบี้นยงไม้ไม้พืแ้นไม้นวราบ
บริเวณข้างสระ

Gray (G)
สีเทา
Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

2.3
14
280
8.8
2.55

แนวคิดใหม่..ใช้ ได้ทั้ง 2 หน้า

สามารถเล่นดีไซน์ ได้สนุก หลากหลาย
และสร้างเอกลักษณ์ ได้

ความหนาของไม้
สว่ นเวา้ มากกวา่

ติดด้านเดียว (ลายไม้)

14.0 มม.

ติดสลับด้าน (ลายไม้สลับร่องไม้)
74-76PTY
=

แนวลาด
B พืทางเดิ้นนไม้ขึ้นลงเปลี
่ยนระดับ
ให้ความปลอดภัยไม่ลื่น

ขอบโคง้
สบายเทา้

ด้านร่องไม้
ขอบร่องไม้ทรงโค้ง
ไม่คมไม่บาดเท้า
สัมผัสสบายเท้า
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R13

มีความหนาแนน่
ของเนื้อไม้พิเศษ
ด้วยเทคโนโลยี
ล่าสุด

BEST

Fo o tp r in t
W OOD
T EX T UR E
&S H A P E
D ES IG N
BEST 2 0 2 0
ปลอดภััย

่ลื่่�น
ไม่
เมื่่�อเปีียกน้ำำ��

SCi WOOD

EUROPE
SURFACE
TRENDY

เทรนด์ผิวไม้สังเคราะห์
ยอดนิ
ยมในยุโรป
Composite wood surface

สีไม้โอ๊ค
Oak Color

trend Popular in Europe

ไม้ 1 เส้น มี 2 สีให้เลือกใช้งาน

21 mm.

LUXURY EU

DK21-L6 EU

140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

2.1
14
280
9.9
2.55

Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies

1 wood has 2 colors available

สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

สีไม้สัก
Teak Color

No worries about water stains
on wood surfaces

หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำ�เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

Outdoor decking
100%
Non-absorbent surface. Easy to clean. Latest popular trend of wood surfaces in Europe
Highly resistant to dirt, preventing the
wood from a wood-decay fungus.

as they are resistant to sunlight and scratch,
No water stains, non-brittle and easy to clean.

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.

www.sci-wood.com
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OUTDOOR

FENCE RAILING
Fences and railings for outdoor designs

รั ้ ว และราวกั น ตก เพื ่ อ งานตกแต่ง ภายนอก

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.

Standard
Set
ชุดมาตรฐาน
R I-150D

Rail length: 1.5 metres

ชุุดราว ยาว 1.5 เมตร
ไม้ลูกกรงตัง้
Code: LF50-50
Size: 50x50mm.

ขนาดชุุดราว 138 ซม.

• Hollow thick core wood. Light weight,
• Solid, sturdy and durable
• Standard timber size perfectly fit for
the whole set
• Fast and easy to install
ไม้หัวเสา
RL-Cap1

Code:

ไม้หัวเสา
RL-Cap1

R X -150B

Code:

Rail length: 1.5 metres

ชุุดราว ยาว 1.5 เมตร
ไม้ลูกกรงตัง้
LF50-50
Size: 50x50mm.

ไม้เสา
Code: LFD5-S5
Size: 120x120mm.

Code:

ไม้เสา
Code: LFD5-S5
Size: 120x120mm.
ไม้ราวจับ
RLD2-04
Size: 90x45mm.

Code:

ไม้ราวจับ
RLD2-04
Size: 90x45mm.

Code:

โครงขาเสา
A-RL-Foot

Code:

โครงขาเสา
Code: A-RL-Foot

1500

ช่่องห่่าง1500
10.9 ซม.
135

110

1300

135

110

ราวกันตกชุดมาตรฐาน ที่ ได้รับการออกแบบให้สวยงาน
และใช้งานได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งวัสดุไม้เกรดพรีเมี่ยม
ได้อารมณ์ไม้ธรรมชาติเมื่อสัมผัสผิวไม้ สามารถใช้จับลูบ ผิว
ไม้ได้ ไม่มีเสี้ยน
• ไม้ ก ลวงแกนหนา น้ ำ � หนั ก เบา
• แข็ ง เหนี ย ว ทน แตกหั ก ยาก
• ขนาดไม้ ไ ด้ ม าตรฐาน พอดี ก ั น ทั ้ ง ชุ ด
• ประกอบง่ า ย งานเสร็ จ เร็ ว

100

100

1300

STANDARD COLOR
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Hand-rail ราวจัับ
Code: RLD2-04
.Size: 45x90mm

sci wood catalog

Post เสา
Code: LFD5-S5
.Size: 120x120mm

Vertical railing ลููกกรงตั้้�ง
Code: LF50-50
.Size: 50x50mm

Post cap หััวเสา
Code: RL-Cap1

Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

STAIR

ไม้บันไดและไม้แผ่นหน้าใหญ่
สีไม้โอ๊ค
Oak Color

345 mm.

Weight (kg./pc)

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

DKP-B8
Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Pcs/m2 เส้น/ตรม.
Weight (kg./pc)

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

3.2
34.5
300
31.5

200 mm.

2.5
20
300
1.66
20

ขนาดหน้าไม้

13.5 นิ้ว
/34.5ซม.
หนา 3.2 ซม.

สีไม้สัก
Teak Color

25 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว

22 mm.

32 mm.

STP-14

ขนาดหนา้ ไม้

8 นิ้ว
/20 ซม.

หนา 2.5 ซม.

www.sci-wood.com
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Latestmodern production
tech nolog iesw ith h ig h -q uality
mater ials in ever y la y er .
W ood -plasticcomposites
th atareextruded underh ig h
temperatureonalum inum .
H ig h -q uality

28

sci wood catalog

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

SCI COLOR SELECTOR
MODERN & MODERN ECO SERIES

POPULAR

POPULAR

Teak (T) สีสัก

Oak (O) สีโอ๊ค

GoldenTeak (GT) สีสักทอง

Brown (B) สีน้ำ�ตาล

Gray (G) สีเทา

Dark Gray (D) สีเทาเข้ม

www.sci-wood.com
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DECKING
INSTALLATION

GUIDE

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

5 mm. from a wall

งต่อไม้ต้องมีโครง
โครงคู่ รัตำบ�แหน่
ปลายไม้ทั้ง 2 ด้าน

เว้นร่องห่าง
จากกำ�แพง 5 มม.
Less than 300 mm.
Structure length

50 mm.

ไม่เกิน 300 มม.
ระยะโครงสร้าง

5 mm.

Stainlessclip

คลิิปสแตนเลส

7 mm.

Plasticclip
คลิิปพลาสติิก

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

Wall ผนััง

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

Gap from wall 5 mm.
เว้นร่องห่างจากกำ�แพง 5 มม.

ผนััง Wall
30
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โครงไม้
ืมาก้น
พ
ม
ไ
ใต
้
้
สำ�คัญ

..

ยึึดสกรููได้้แน่่นหนึึบ
ทนต่่อแรงหมุุนบิิดอััดของเกลีียวสกรูู
เนื้้�อเหนีียว แน่่น แข็็งแรงพิิเศษ
ไม้้ไม่่ผุุ แช่่น้ำำ��และความชื้้�น
ไม่่แตกหััก
ไม้ไม่หักเปราะ
เนื้อไม้เหนียวทน
ปลวกไม่่กิิน

โครงไม้ตัน

แบบยกระดับ
แบบวางติดพื้นปูน

สูงได้ถึง50ซม.

SLP-50

โครงตง
ทำ�ขาตั้ง

ทางน้ำ�ไหล

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

2.5
50
300
4.4

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

.

โครงไม้ตัน

แบบวางติดพื้นปูน

*ปรับระดับปูนที่ไม่เรียบได้
SLP-40

ทางน้ำ�ไหล

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

2.5
40
300
3.0

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

* Important always drill first
สว่่านดอกเล็็กเจาะนำำ�

1

สำำ�คััญ เจาะนำำ�ทุุกครั้้�ง

ยึึดด้้วยสกรููล็็อคคลิิปเข้้าโครง

www.sci-wood.com

2
31

เปิดไฟล์ PDF บนมือถือ

สนใจติดต่อ (กด)

กดปุม

กดปุม

www.sci-wood.com

ไม้ระแนง..สมัยใหม่
สำ�หรับบ้านและโครงการมูลค่าสูง
น้�ำ หนักเบา
ไม่บิดโก่ง
แข็งแรงเป็นพิเศษ โครงห่างได้มากกว่า
ไม่แตกหัก
ทนทานต่อแดดฝน

เสียงฝน..ที่กระทบ
เบาและเป็นธรรมชาติ
แตกต่างจากอลูมิเนียม
พิมพ์ลายไม้ ทั่วๆ ไป

ALUMINIUM
CORE
STANDART

SCI WOOD
WPC 2.32MM.
(Wood Plastic
Composite)

ALUMINIUM

OAK
COLOR

แกนอลูมิเนียม
มาตรฐาน

ไม้สีโอ๊ค

TEAK
COLOR

ไม้สีสัก

3 layers

combined to
1 piece

ALUMINIUM
2.24MM.
A6063S-T5

SANDING
SURFACE
ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

Using latest
technologies to
extrude wooden lath
with high temperature.

3 ชั้น รวมเป็น 1 เดียว
ใชเ้ ทคโนโลยีลา่ สุดขึ้นรูประแนงไม้
ดว้ ยความรอนสู
้ ง
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96.9 mm.

96.9 mm.
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ING
LATH FREE-S SAND
SURFACE

OUTDOOR

SC IW O O D

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

ผิิวเนื้้�อไม้้โชว์์ปััดเสี้้�ยน

ระแนงไม้ กลวงผิ ว ปัด เสี ้ยน แกนหนา (5mm.)
Exterior wooden lath. Resistant to sunlight and rain.
Light weight. Flexible design and suitable for high area decoration.

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.

ปิดหัวไม้

ไม้ระแนงภายนอกทนแดด ทนฝน น้ำ�หนักเบา เล่นดีไซน์ได้เต็มที่เหมาะกับงานในที่สูง
ดีไซน์งานไม้ในที่สูงที่ ไม้จริงทำ�ได้ยาก เนื่องจากน้ำ�หนักไม้ค่อนข้างมาก วันนี้ SCI Wood ได้
สร้างสรรค์ไม้ระแนง หน้าใหญ่ ผิวปัดเสี้ยน สามารถตอบโจทย์ด้านงานดีไซน์ ได้อย่างลงตัว

กลวง เบา
ไม่เป็นภาระ
โครงสร้าง

• สามารถกำ�หนดระยะห่าง คละขนาดไม้ได้อิสระตามดีไซน์ที่ผู้ออกแบบกำ�หนด
• ระแนงไม้กลวงแกนหนา น้ำ�หนักเบา
• ติดตั้งด้วยวิธิยึดสกรูด้านหลังและยึดข้างไม้

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

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

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.0

LFD2-S2

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.35

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.50

LFD2-S8

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 5.82

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 7.86

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 11.70

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 13.35

Oak (O)
สีโอ๊ค

60 mm.

Teak (T)
สีสัก

200 mm.

50 mm.

50 mm.

46 mm.
STANDARD COLOR

size 60x200mm.

150 mm.

100 mm.

76 mm.

30 mm.

LFD2-S6

size 50x150mm.

Length 300 cm./pc
Weight(kg./pc) 4.89
100 mm.

LFD2-S4

size 50x100mm.

size 30x100mm.

55 mm.

55 mm.

LFD2-S3

size 46x76mm.

LFD-S4

size 55x55mm.

20 mm.

100 mm.

24 mm.

25 mm.

72 mm.

LF20-S4

size 20x100mm.

size 24x72mm.

30 mm.

51 mm.

25 mm.

LFP-S3

SPECIAL COLOR

GoldenTeak (GT)
สีสักทอง

Brown (B)
สีน้ำ�ตาล

Gray (G)
สีเทา

Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

www.sci-wood.com
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OUTDOOR

LATH FREE

Solid wooden lath. Only 1.6ฉcm. 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.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

ระแนงไม้ตัน เต็มเส้น หนา 1.6 ซม. เพื่องานตกแต่งภายนอก มี 2
ผิว เรียบ-ปัดเสี้ยน* (ปัดเสี้ยนมีเฉพาะรุ่น LFH-A2,A4,A6) ติดตั้ง
สกรูผ่านหน้าไม้ ระยะอิสระ ขึ้นอยู่กับดีไซน์

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

50 mm.

90 mm.

140 mm.

LFH-A6 S
LFH-A2

LFH-A4

1.6
5
300
3.20

1.6
9
300
5.80

25 mm.

SC IW O O D

25 mm.

20 mm.
25 mm.
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Drill a counterbore
to fit a screw head.

เจาะนำำ�เพื่่�อยึึดสกรูู

เจาะเพื่่�อฝัังหััวสกรูู

Mount to a structure
using a screw.

Cover a screw
head with a pin.

sci wood catalog

LFH-A6

1.6
14
300
9.65

เส้น/ตรม. จำ�นวนไม้ขึ้นอยู่กับดีไซน์ร่องห่าง

ผิิวเนื้้�อไม้้โชว์์ปััดเสี้้�ยน

ยึึดด้้วยสกรููเข้้าโครงสร้้าง

LFH-A4 S

Pcs/m2 Required amount is determined by
the designated gaps between each piece.

SAND ING
SURFACE

Drill a hole
to fit a screw.

LFH-A2 S

ปิิดหััวสกรููด้้วยพิิน

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

50 mm.

50 mm.

SLP-S1 S
SL20-02 S
SLP-S2 S

SLP-S1

SL20-02

2.5
2.5
300
2.22

2.0
5.0
300
4.4

SLP-S2

2.5
5.0
300
4.8

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

OUTDOOR

ระแนงไม้ ลักซูรี่
เพิ่มชั้นผิวทนแดด
ลดการเกิดคราบน้ำ�

ไม้เคลือบผิวพิเศษความร้อนสูง
แกนหนา (5mm.) เหนียว ทน
Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water stains
on wood surfaces
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำ�
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

2L+

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น
ทนแดด ทนแรงขูดขีด

การผลิิตไม้้และสร้้างผิิวไม้้สััมผััส
เคลืือบพิิเศษด้้วยเทคโนโลยีีล่่าสุุด

ทนฝน ทนแดด ได้้ดีีเยี่่�ยม
COLOR / สีไม้

เคลือบร้อนพิเศษ
ผิวและเนื้อไม้
ดว้ ยเทคโนโลยีลา่ สุด
Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

Gray (G)
สีเทา

50 mm.

50 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)

LCD2-S4
5.0
10.0
280
7.0

LCD2-S2
5.0
5.0
280
3.6

LCP-S4 EU
2.5
10.0
280
4.6

25 mm.
50 mm.

50 mm.

100 mm.

100 mm.

25 mm.

SPEC.

LCP-S2 EU
2.5
5.0
280
2.3

www.sci-wood.com
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Luxurious Interior With Wood Slat Walls
Get onboard with the wood slat wall trend
with this luxurious home interior; featuring
wood slat dividing walls, 3D wall panel
design and wood ceiling ideas.

Water-Proof Wood External Cladding
Exterior WPC Panels Fluted Panel Outdoor
Privacy Wall Wpc Cladding Wall Panel

38

sci wood catalog

SCi CO-EXTRUDED uses latest technologies
that constantly developed design and quality
to eventually get a surface that feels like
natural wood.

2L+

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น
ทนแดด ทนฝน

LUXURY EU
Highly resistant to sunlight using
advanced production technologies
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water stains
on wood surfaces
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำ�
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

European style composite wood siding
from SCi Wood protects your home and
enhances its appearance.

เพิ่มชั้นผิวอีกชั้น
ทนแดด ทนฝน

LW3-S1EU

Teak (T)
สีสัก

Gray (G)
สีเทา

4.0
16.8
280
6.6
2.43
168 mm.

28 mm.

127 mm.

168 mm.

50 mm.

35 mm.

15 mm.

13 mm.

Dark Gray (DG)
สีเทาเข้ม

2.8
16.8
280
6.2
2.43

คอนเซ็ปต์ ไม้ระแนง 1 นิ้ว
ร่องไม้ 0.5 นิ้ว

14 mm.

30 mm.

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

LW2-S2 EU

40 mm.

2.5
12.7
280
4.30
3.2

25 mm.

ลิ้นไม้ล็อค ซ่อนหัวสกรู

LW3-168 EU

17 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

25 mm.

แผ่่นระแนงไม้้
กรุุผนัังและฝ้้า

2L+

คอนเซ็ปต์ ไม้ระแนง 1.5 นิ้ว
ร่องไม้ 0.5 นิ้ว

คอนเซ็ปต์ ไม้ระแนง 2 นิ้ว
ร่องไม้ 1 นิ้ว

www.sci-wood.com
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With contemporary-yet-enduring SCi
Wood Cladding, you’ll never sacrifice
aesthetics for performance. Our boards
come in a wide range of colors and
premium lengths to easily bring any
design to life.

2L+

ลดการเกิดคราบ
ทนแดด ทนฝน

SCi WOOd wall cladding
is the ultimate solution
for exterior walls because
it combines the toughness
and longevity of a capped
wood plastic composite
with an engineered design ..

40
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..The shield gives
the composite exterior
wall panels unbeatable
colors and textures,
with highly stain and
UV resistance, making
it long-lasting and
ultra-low maintenance.

SCi WOOD

EUROPE
SURFACE
TRENDY

LUXURY EU

Highly resistant to
sunlight using advanced
production technologies
สีทนต่อแดดเป็นพิเศษ
ด้วยเทคโนโลยีผลิตขั้นสูง

No worries about water
stainson wood surfaces
หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำ�
เกาะแน่นที่ผิวเสี้ยนไม้

Width Wood

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

Teak (T)
สีสัก

22 mm.

OW22-L6 EU

6in ch

172 mm.

2.2
17.2
280
6.0
2.39

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.

Dark Gray (DG)
สีเทาเข้ม

Gray (G)
สีเทา

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

* Important
always drill first
สำำ�คััญ เจาะนำำ�ทุุกครั้้�ง

Use a small drill bit to
drill in a wood and steel.
สว่่านดอกเล็็กเจาะนำำ�ไม้้และเหล็็ก

1

Screw to
a steel structure

ยึึดด้้วยสกรููเข้้าโครงเหล็็ก

www.sci-wood.com
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SCi

CANADA
SURFACE
TRENDY

ELEGANCE
PRESTIGE

21 mm.

Durable and resistant
Non-slip surface
Low maintenance
Easy installation

156 mm.

OWP-156 CN
Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

Width Wood

5in ch

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.
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2.1
15.6
280
5.0
2.65

Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

Gray (G)
สีเทา

21 mm.

148 mm.

OWH-L5 T3
Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

Width Wood

5in ch

LUXURY

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.

ไม้กรุผนัง/ฝ้าภายนอก รุ่นลักซูรี่ ที่ ใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตไม้ ให้ผิวสี
ของไม้มีความทนแดดเป็นพิเศษ ผิวไม้ทนฝน หมดปัญหาการเกิดคราบน้ำ�เกาะ
แน่นที่ผิวเสี้ยนไม้ ให้สัมผัสที่เหมือนไม้ปัดเสี้ยนไม้ สีไม้สักธรรมชาติ ไม้ผนัง
ที่ออกแบบมาเพื่อให้งานกรุไม้ คอนเซ็ปลักซูรี่ ที่สมบูรณ์แบบและ SCi Wood
เป็นไม้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม้ที่ ได้ฉลากเขียวสิงคโปร์

2.1
14.8
280
5.4
2.88

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

Wood
installation
order from
bottom to top

3

ลำ�ดับการติดตั้ง
ไม้ติดจากล่าง
ขึ้นบน

ผิวไม้แบบมีมิติตามลายไม้ LUXURY
COLLECTION ไม้ผนังที่ออกแบบมาเพื่อให้งาน
ตกแต่งด้วยไม้ คอนเซ็ป ลักซูรี่ สมบูรณ์แบบ

2

Water
can’t enter
a wall

น้ำ�ไม่ ไหล
เข้าในผนัง

1

www.sci-wood.com
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Secure the position on
the one side by a wood
lip and on the other
side by a screw.

ล็อคด้วยลิ้นไม้ 1 ด้าน
และล็อคด้วยสกรู 1 ด้าน

Mount the wood to a
structure using a screw.
ยึดไม้ด้วยสกรูเข้าที่โครง

ไม่่ต้้องทาสีี

หน้้างานไม่่เลอะเทอะ
หมดปััญหาสีีล่่อน
3

Wood
installation
order from
bottom to top

ลำ�ดับการติดตั้ง
ไม้ติดจากล่าง
ขึ้นบน

2

Water
can’t enter
a wall
น้ำ�ไม่ ไหล
เข้าในผนัง

1
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ิน 30

ซม.

โครงคู่
ตำ�แหนง่ ตอ่ ไม้

CLADDING

OUTDOOR
With beautiful, stunning, and stylish surface suitable for

ระบบ
ซอ่ นหัวสกรู

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 ช่วยลดอุณหภูมิ
ความร้อนจากภายนอก เข้าสู่ภายใน ตัวอาคารช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า

Big or small gaps are
essential to architect’s
design work.

Big and Small
Gaps Between Wood

ร่องไม้ ใหญ่หรือเล็กสำ�คัญมาก
ต่องานออกแบบของสถาปนิก

ร่องระหว่างไม้ใหญ่ และ เล็ก

Wood work concept with big gaps
คอนเซ็ปต์งานไม้ ร่องไม้ ใหญ่

Wood work concept with small gaps
คอนเซ็ปต์งานไม้ ร่องไม้เล็ก

SMALL GAPS

BIG GAPS
145 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

SAND ING
SURFACE

20 mm.

OWH-124 S

20 mm.

โคร

ไม่เก
งไม้ห่าง

2
14.5
280
5.2
2.88

140 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

STANDARD COLOR

OW20-140 S
2
14.0
280
4.5
3
SPECIAL COLOR

SC IW O O D

Teak (T)
สีสัก

Oak (O)
สีโอ๊ค

GoldenTeak (GT) Brown (B)
สีสักทอง
สีน้ำ�ตาล

Gray (G)
สีเทา

Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

ผิวเนื้อไม้ปัดเสี้ยน

www.sci-wood.com
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Luxurious Interior With Wood Slat Walls
Get onboard with the wood slat wall trend
with this luxurious home interior; featuring
wood slat dividing walls, 3D wall panel
design and wood ceiling ideas.

46
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Lath panel

LATH PANEL

1x1
INCH
แผ่่นชุุดไม้้ระแนง

LW4-220 S

GoldenTeak (GT) Brown (B)
สีสักทอง
สีน้ำ�ตาล

Gray (G)
สีเทา

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)

35 mm.
14 mm.

168 mm.

28 mm.

29 mm.

220 mm.

LW4-220 S

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

ติดตั้งง่ายกว่าและเก็บงานเรียบร้อยกว่า ด้วยไม้กรุผนังภายนอกแนวคิดใหม่
(คอนเซ็ปต์ไม้ระแนง 1x1นิ้ว ร่องห่าง 1 นิ้ว เป็นแผ่นติดตั้งง่าย มีลิ้นไม้ล็อค
กับอีกแผ่น ได้แนวร่องสวย มาตรฐานเท่ากันทั้งงาน งานติดตั้งเสร็จเร็ว
ประหยัดเวลา)

25 mm.

25 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

แผ่่นชุุดไม้้ระแนงกรุุผนััง/ฝ้้าสำำ�เร็็จรููป

Dark Gray (D)
สีเทาเข้ม

17 mm.

Oak (O)
สีโอ๊ค

25 mm.

Teak (T)
สีสัก

Ready-to-use cladding/ceiling lath panel

SPECIAL COLOR

STANDARD COLOR

LW3-168 M

2.9
22.0
280
8.6
1.79

2.8
16.8
280
7.6
2.43

*

ตำ�แหน่งยึดแผ่นสกรูแรก

1

Water
can’t enter
a wall

น้ำ�ไม่ ไหล
เข้าในผนัง

Wood
installation
order from
bottom to top

2

ลำ�ดับการติดตั้ง
ไม้ติดจากล่าง
ขึ้นบน

LIMITED EDITION
MIXED TEAK
Lath panel

(1)

แผ่่นชุุดไม้้ระแนง

"

"
3

The charm of natural
wood Sanding
surface Blackgrained teak color
เสน่่ห์์ของงานไม้้ธรรมชาติิ
ผิิวเนื้้�อไม้้ปััดเสี้้�ยน
Cladding and ceiling
สีีไม้้สัักริ้้�วสีีดำำ�
For exterior use
1.5-inch lath concept(
)with 0.5-inch grooves

www.sci-wood.com
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สนใจติดต่อ (กด)

กดปุม

กดปุม
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Every wooden design comes with
beauty and durability for decades.
ทุกดีไซน์งานไม้ สวย ทนทาน นานสิบๆ ปี

iC1-LS4 E

iC1-LS4 E

iW7-LM6

iC1-LS4 E

www.sci-wood.com
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LUXURY
CEILING & WALL

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.

ไม้้ฝ้้าและผนัังภายในรุ่่�นลัักซููรี่่�
ไม้สวยที่ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งง่าย
ด้วยสกรูเข้ากับโครงที่หลากหลายได้
โดยไม่เป็นภาระเรื่องน้ำ�หนัก เพราะเบา
จึงสามารถติดตั้งบนโครงฝ้าทั่วๆ ไปได้
และไม่ต้องทาสีให้เสียเวลาและเลอะเทอะ
หน้างาน ประหยัดเวลาและค่าแรง

โครงเหล็ก
โครงไม้
โครงซีลาย

iC1-LS4 E
โครง

ไม้

Screw
สกรู

สีไม้แอช
Ash (A)

iC1-LS4
125 mm.

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

12 mm.

สีเทา
Gray (G)
1.2
12.5
280
1.4
3.40

สีเมเปิ้ล
Maple (M)
สีฮันนี่ทีค
HoneyTeak (H)
สีไม้สัก
Teak (T)
สีเชอร์รี
Cherry (CH)
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สีโอ็ค
Oak (O)

POPULAR
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Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)

CEILING & WALL

ไม้้ฝ้้าและผนััง

น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

ภายในรุ่่�นลัักซููรี่่�

16 mm.

113 mm.

iC1-LM4
1.6
11.3
280
1.46
3.75

Wood structure or wood plank

MT / ริ้วสีไม้ สีไม้สัก

โครงไม้หรือแผ่นไม้อัด

Air nail
ตะปูลม

MM / ริ้วสีไม้ สีเมเปิ้ล

MO / ริ้วสีไม้ สีโอ๊ค

3.5 c

iC3-LM4
Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
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น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

35 mm.

122 mm.

0.8
12.2
280
1.2
3.19

8 mm.

12.2

m.

cm.

โครง

1

ตะปูลม

2

.
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DC-L25

DC25-100

DC25-40

25 mm.

3 mm.

25 mm.

40 mm.

25 mm.

100 mm.

DC-SM100
โครงราง

DC25-40
DC25-100
MIX

Lath ceiling Rail lock system and Mixed size

ไม้ระแนง หน้าใหญ่ ไม้ระแนง หน้าเล็ก

ไม้ปิดร่อง

โครงราง

0.3
2.5
300
0.29

300
0.56

1.9
3.8
6.65 kg./m2

1.33

DC25-100 + DC25-40 + DC-L25 + DC-SM100

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

2.5
10.0
300
1.02

Total Weight น้ำ�หนักรวม

1.9

CEILING &
DECOR FIX

2.5
4.0
300
0.7

Makes designing easier than ever. Increase options and dimensional
work for design and decoration.

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 น้ำ�หนักเบา ติดตั้งง่าย
รวดเร็วด้วยระบบรางล็อค ติดตั้งได้ทั้งแบบทึบและ
แบบโปร่งโชว์เส้นไม้ระแนง

Attach
back cover.

ติิดแผ่่น ปิิดหลััง
ริ้วสีสัก
DC55-40MT
+DC-SM40

ริ้วสีเมเปิ้ล
DC55-40MM
+DC-SM40

T : Teak สีีสััก

M : Maple สีีเมเปิ้้�ล

Attach
wide surface lath.

Attach
narrow surface lath.

ติิดไม้้ ระแนงหน้้าใหญ่่ ติิดไม้้ระแนงหน้้า เล็็ก

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
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ริ้วสีโอ๊ค
DC55-40MO
+DC-SM40

ริ้วสีโอ๊คแดง
DC55-40MR
+DC-SM40

O : Oak สีีโอ๊๊ค

R : Red Oak สีีโอ๊๊คแดง

sci wood catalog

ระบบติดตั้งไม้ที่ง่าย ได้มาตรฐาน งานสวย เสร็จไวใน 3 Step
ก่อนอื่นต้องมีการ ติดตั้งโครงรางให้เสร็จ (ตามเอกสารแนะนำ�การติดตั้ง)
จากนั้นนำ�ไม้ที่ตัดแล้ว ตามขนาดที่วัดไว้ มากดล็อคกับราง ซึ่งง่ายสะดวก
และรวดเร็ว

DC-SM40 โครงราง

DC-L50
DC55-40
40 mm.
3 mm.

55 mm.

Step 1

50 mm.

DC55-40

Step 2
Step 3

ไม้ระแนง

ไม้ปิดร่อง

โครงราง

DC55-40 + DC-L50 + DC-SM40

Depth (cm.) หนา
Width (cm.) กว้าง
Length (cm.) ยาว
Weight (kg./pc)
น้ำ�หนัก(กก./แผ่น)
Pcs/m2 เส้น/ตรม.

Total Weight น้ำ�หนักรวม

5.5
4.0
280
0.9
4.0

0.3
5.0
280
0.35
4.0
6.0 kg./m2

300
0.75
1.33

2 Push
กด

Press the wood
into the lock.
กดไม้ให้ลงล็อค

1 Lock
Lock the wood

into the rail

ล็อคไม้กับรางล็อค

ริ้วสีสัก
DC55-40MT
+DC-SM40

T : Teak สีีสััก

ริ้วสีเมเปิ้ล
DC55-40MM
+DC-SM40

M : Maple สีีเมเปิ้้�ล

3

Check
that it is locked
เช็ค ให้เข้าล็อคเรียบร้อย
ริ้วสีโอ๊ค
DC55-40MO
+DC-SM40

O : Oak สีีโอ๊๊ค

ริ้วสีโอ๊คแดง
DC55-40MR
+DC-SM40

R : Red Oak สีีโอ๊๊คแดง

www.sci-wood.com
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