
Pool Tiles

หินปูสระว่ายน้ำา
เมื่อแสงแดดกระทบผืนน้ำา พื้นและผนังสระว่ายน้ำาเป็นส่วนสำาคัญที่ช่วนเพิ่มสีสรรและความสุนทรีย์ระหว่างว่ายน้ำา
กระเบื้องหินธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกที่นิยมมากสำาหรับโรงแรมห้าดาว คอนโดระดับลักซัวรี่ หรือพูลวิลล่าต่างๆ

เนื่องจากความสวยงาม โดดเด่น และลงตัวของหินธรรมชาติที่เลียนแบบไม่ได้นั่นเอง



กระเบื้องหินบาหลี
ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed
Green Sukabumi Stone Tile - Honed

ประเภทหิน (Stone) : กรีน ซูกาบูมิ (Green Sukanumi)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 5x5x1 ซม.(cm.)/ 10x10x1 ซม.(cm.)
                              30x30x1.2 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวขัดเรียบ (Honed Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut)

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา
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[PP-T1-060] 

[PP-T1-056] 

[PP-T1-032] 

PP-TI-057
กระเบื้องหินบาหลี
ซูกาบูมิ สีเขียว ผิวหน้าธรรมชาติ
Green Sukabumi Stone Tile - Rough 10x10cm

ประเภทหิน (Stone) : กรีน ซูกาบูมิ (Green Sukanumi)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1-3 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

PP-TI-062
กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
โอเชี่ยนบลู
Ocean Blue Stone - Honed 10x10cm

ประเภทหิน (Stone) : โอเชี่ยนบลู (Ocean Blue)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวขัดเรียบ (Honed Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut)
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

สระว่ายน้ำา

สระว่ายน้ำา ขอบสระว่ายน้ำา
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กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
มิลค์กี้ไวท์
Milky White Stone Tile

กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
คริสตัลไวท์ 
Crystal White Stone Tile

ประเภทหิน (Stone) : มิลค์กี้ไวท์ (Milky White)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 

ประเภทหิน (Stone) : คริสตัลไวท์ (Crystal White)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา
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กรีนซูกาบูมิ
GREEN SUKABUMI

กรีนซูกาบูมิ
GREEN SUKABUMI
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1cm

1cm

กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
ทรัยเบคก้า
Tribeca Stone Tile

กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
คริสตัลบลู
Crystal Blue Stone Tile

ประเภทหิน (Stone) : ทรัยเบคก้า (Tribeca Stone)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 

ประเภทหิน (Stone) : คริสตัลบล ู(Crystal Blue)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา
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PP-TI-036
กระเบื้องหินบาหลี
ซูกาบูมิ สีเทา ผิวธรรมชาติ
Bali Grey skabumi Stone tile - Natural surface 10x10x2cm

PP-TI-035
กระเบื้องหินบาหลี
ซูกาบูมิ สีเทา ผิวเรียบ
Bali Grey skabumi Stone tile - Honed surface 10x10x1cm

ประเภทหิน (Stone) : เกรย์ ซูกาบูมิ (Grey skabumi)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x2 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : เกรย์ ซูกาบูมิ (Grey skabumi)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวขัดเรียบ (Honed Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut)
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

10cm

10cm

กระเบื้องหินปูสระว่ายน้ำา
ไวท์คลาวด์ดี้
White Cloudy Stone Tile

ประเภทหิน (Stone) : ไวท์คราวด์ดี้ (White Cloudy)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)/ 20x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

[PP-T1-052] [PP-T1-0xx] 
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เกรย์ซูกาบูมิ
GREY SUKABUMI

เกรย์ซูกาบูมิ
GREY SUKABUMI
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PP-TI-058
กระเบื้องหินบาหลี
ลาวาดำา
Bali Black Lava Stone Tile 10x10x1cm

PP-TI-024

หินบลูสโตน สเีทา
Grey Bluestone tile - Sandblasted surface 10x10x2.5cm

PP-TI-025

หินบลูสโตน สีเขียว
Green Bluestone tile - Sandblasted surface 10x10x2.5cm

PP-TI-033
กระเบื้องหินบาหลี
ไวท์ คลาสสิค
Bali White Classic Stone Tile 10x10x1 cm

ประเภทหิน (Stone) : ลาวาดำา (Black Lava)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวเรียบ (Sawn Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut)
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : บลูสโตน (Bluestone)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x2.5 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut)  
จำานวนการใช้งาน : 100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : บลูสโตน (Bluestone)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x2.5 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut)  
จำานวนการใช้งาน : 100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : ไวท์คลาสสิค (White Classic)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวขัดเรียบ (Honed Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut)
จำานวนการใช้งาน : 100 แผ่น/ตร.ม.

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายใน

พื้นภายใน

ขอบสระว่ายน้ำา

ตกแต่งผนัง
ภายนอก

ตกแต่งผนัง
ภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นภายใน

สระว่ายน้ำา

ขอบสระว่ายน้ำา

ประเภทหิน (Stone) : คริสตัลไวท์ (Crystal White)
ขนาดต่อแผ่น (Size) : 10x10x1 ซม.(cm.)
ผิวด้านบน (Surface) : ผิวพ่นทราย (Sandblasted Surface)
ผิวด้านข้าง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn Cut) 
จำานวนการใช้งาน : 100 ก้อน/ตร.ม.
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ลาวา
LAVA

บลูสโตน
BLUESTONE

บลูสโตน
BLUESTONE

ไวท์ คลาสสิค
WHITE CLASSIC

PP-TI-032
กระเบื้องหินบาหลี
ซูกาบูมิ สีเขียว ผิว Honed
Green Sukabumi Stone Tile - Honed

กรีนซูกาบูมิ
GREEN SUKABUMI

5 6




