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SIANGTHAI & SONS CO., LTD.

WAS FOUNDED IN 1952

AS A PROPRIETOR, ENGAGING IN DESIGN

AND INSTALLATION OF CURTAINS

AND SALE OF UPHOLSTERY FABRICS.

The business had respectively expanded while gaining confidence 

from the general customers in both domestic and international market.

With a business philosophy of Ms. Alee Lirapirom (the founder) 

that “We always give happiness, honesty and sincerity to our customers.”,

our products we presently sell such as curtain, upholstery fabrics, trimmings,

furniture, or carpets are carefully selected in consideration with the quality,

workmanship, and usefulness for the customers at reasonable price.
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Regarding our services, the company maintains the principle of 

“Customer’s satisfaction is our happiness”.

We indeed treat our customers with honesty all along,

and always respect customer’s rights. 

DESIGN & MADE TO ORDER

WITH FULL CONSULTATIONS
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Our services range from giving accurate advice on material

selection, design and installation to suit the place, and 

help our customers save on what they should not waste. 

All pieces of work made by the company shall thoroughly 

be watched and control without ignorance with our 

best effort so that the final outcome must be perfect 

and meet customer’s requirements and satisfaction.
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สินค้า

ผ้าม่าน ผ้าบุุ
อุปกรณ�เสริม
เฟอร�นิเจอร�

งานประดับุตกแต่ง
ออกแบุบุ-ติดตั้งครบุวงจร
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ผ้าม่าน ผ้าบุ
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ผ้าม่าน

ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราคััดสีรรผ้้าม่่านคัุณภาพ คัรอบุคัลุม่ทีุ่กสี่หลากหลายสีไตล์ให้เหม่าะกับุบุ้านคัุณ ผ้้าม่่านนอกจากจะเป็็นอุป็กรณ์ตกแต่งบุ้าน
ท่ี่�ช่่วยให้บุ้านม่่คัวาม่เป็็นสัีดส่ีวน สีร้างบุรรยากาศคัวาม่เป็็นส่ีวนตัว และช่่วยบุดบัุงแสีงแดดและคัวาม่ร้อนท่ี่�จะเข้้าม่าภายในบุ้านให้น้อยลง 
ผ้้าม่่านช่่วยสีร้างทัี่ศน่ย์ภาพท่ี่�สีวยงาม่ภายในบุ้าน การเลือกเนื�อผ้้าและแบุบุท่ี่�เหม่าะสีม่ให้กับุบุ้าน ช่่วยสีร้างคัวาม่โป็ร่งโล่งและสีร้างบุรรยากาศ

ท่ี่�แตกต่างได้อย่างง่ายดาย 

แพที่เที่ร์�นลายผ้้าท่ี่�เส่ียงไถ่่และบุุตรคััดสีรรม่า นำาเข้้าจากยุโรป็และอเม่ร์กา ม่่ให้เลือกม่ากกว่า 1,800 ด่ไซน์ ทุี่กเนื�อผ้้าสีวยงาม่ม่่เอกลักษณ์เฉพาะตัว
ไม่่เหมื่อนใคัร ผ้้าม่่านท่ี่�เส่ียงไถ่่และบุุตร ออกแบุบุเป็็นพ์เศษ ม่่คัวาม่ที่นที่านม่าตรฐานการผ้ล์ตสูีง ที่อเนื�อแน่น ส่ีไม่่ซ่ดจาง เราคััดสีรรคุัณภาพเพื�อลูกค้ัาข้องเรา
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ผ้าม่านบาง

   ผ้้าม่่านโป็ร่ง หรือ “ผ้้าม่่านบุาง” เป็็นสี่วนเสีร์ม่เสีม่ือนหน้าต่างหรือที่างเช่ื�อม่ระหว่างภายในและภายนอกข้องบุ้าน ม่่านบุางจะช่่วยลดที่อน
แสีงสีว่าง และยังช่่วยบุังแดดในยาม่เช่้าหรือยาม่เย็นให้ห้องข้องคัุณได้ตลอดเวลาแต่ยังคังให้ห้องได้รับุแสีงสีว่าง ไม่่ม่ืด ไม่่ที่ึบุแน่น

แคั่เป็ิดม่่านหนาออกและป็ิดม่่านบุางเพ่ยงช่ั�นเด่ยว ผ้้าม่่านบุางข้องคัุณจะที่ำาหน้าที่่�กรองแสีงจากภายนอกและที่อดแสีงอ่อนๆ เข้้าสีู่ห้องได้ที่ันที่ ่

          ผ้้าม่่านบุางยังใช่้เพื�อการสีร้างพื�นที่่�คัวาม่เป็็นสี่วนตัวภายในบุ้านให้กับุผู้้อาศัยได้อย่างลงตัว นอกเหนือจากช่่วยคัวบุคัุม่แสีง
และสีร้างคัวาม่เป็็นสี่วนตัวให้ผู้้อาศัยแล้ว ในมุ่ม่ที่่�ต้องการบุรรยากาศอ่อนหวานนุ่ม่นวล หรือห้องที่่�ไม่่ต้องการคัวาม่เป็็นสี่วนตัวม่ากนัก

ก็สีาม่ารถ่ใช่้ผ้้าม่่านบุางหรือผ้้าลูกไม่้เป็็นม่่านช่ั�นนอกได้เลย การออกแบุบุผ้้าม่่านบุางได้อย่างลงตัวยังเป็ร่ยบุเสีม่ือนกรอบุรูป็
ที่่�ช่่วยเต์ม่แต่งหน้าต่างบุ้านคัุณให้ม่่ระดับุและสีวยงาม่ได้ทีุ่กเม่ื�อ ทีุ่กเวลา 
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บุ้านทีุ่กหลังต้องม่่การป็ระดับุตกแต่งให้สีวยงาม่สีำาหรับุผู้้อยู่อาศัยและแข้กที่่�ม่าเยือน สี์�งที่่�ข้าดไม่่ได้เลยคัือเฟอร์น์เจอร์ ไม่่ว่าจะเป็็นช่์�นใหญ่่หรือช่์�นเล็ก
เช่่น โซฟาแกรนด์ตัวใหญ่่ในห้องรับุแข้ก เก้าอ่�นั�งที่านอาหาร หรือสีตูลตัวเล็ก เฟอร์น์เจอร์ทีุ่กช่์�นล้วนต้องการผ้้าบุุเฟอร์น์เจอร์ที่่�เหม่าะสีม่กับุการใช่้งาน

พร้อม่ที่ั�งคัวาม่สีวยงาม่ เพื�อคัวาม่โดดเด่นในแต่ละช่์�นข้องเฟอร์น์เจอร์ 

          เสี่ยงไถ่่และบุุตรนำาเข้้าผ้้าบุุเฟอร์น์เจอร์คัุณภาพสีูงจากยุโรป็และอเม่ร์กา รูป็แบุบุการที่อลาย แพที่เที่์ร์นที่่�ออกแบุบุเฉพาะตัว สีร้างสีรรคั์คัวาม่เป็็นเอกลักษณ์
ให้กับุเฟอร์น์เจอร์ตัวโป็รดข้องคัุณได้เป็็นอย่างด่ ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราเช่ื�อว่าเฟอร์น์เจอร์ทีุ่กช่์�นม่่ช่่ว์ต เราจึงออกแบุบุ ดูแลและซ่อม่แซม่

เพื�อให้เฟอร์น์เจอร์ทีุ่กช่์�นข้องคัุณม่่คัวาม่หม่ายและคัุณคั่าในแบุบุข้องคัุณ 

ผ้าบุเฟอร์นิเจอร์
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อุปกรณ์เสริม

พู่รวบุม่าน
คิ้วม่านครุยม่าน
เชือกเกลียว
บุอร�เดอร�
หัวรางม่าน
ที�รวบุม่าน
ตะขอม่าน
อื�นๆ
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การออกแบุบุผ้้าม่่านข้องเสี่ยงไถ่่และบุุตร 1952 เราใสี่ใจในทีุ่กรายละเอ่ยด “พู่รวบุม่่าน” เป็็นอ่กสี์�งหนึ�งที่่�เราไม่่เคัยม่องข้้าม่
พู่รวบุม่่านหรือสีายรวบุผ้้าม่่านใช่้เพ์�ม่คัวาม่สีวยงาม่หรูหราและคัวาม่สีม่บุูรณ์แบุบุให้กับุผ้้าม่่าน ที่ั�งผ้้าม่่านหลุยสี์ ผ้้าม่่านจ่บุ ผ้้าม่่านที่ึบุ หรือผ้้าม่่านโป็ร่ง

พู่รวบุม่่านยังช่่วยเป็ล่�ยนบุรรยากาศภายในบุ้านให้เป็็นที่างการหรือบุรรยากาศอบุอุ่นเพื�อต้อนรับุแข้กผู้้ม่าเยือน
และยังช่่วยแต่งแต้ม่โที่นอารม่ณ์ข้องพื�นที่่�บุ้านให้ม่่คัวาม่หลากหลายได้ด้วย

          พู่รวบุม่่านม่่หลายช่ื�อเร่ยกในป็ัจจุบุันเช่่น สีายรวบุม่่าน เช่ือกรวบุม่่าน สีายคัล้องม่่าน ที่่�คัล้องม่่านและอื�นๆ ป็ระโยช่น์หลักข้องพู่รวบุม่่าน
นอกจากจะม่่ที่รวดที่รงที่่�งดงาม่ ยังบุ่งบุอกถ่ึงคัวาม่ใสี่ใจในทีุ่กรายละเอ่ยดข้องผู้้เป็็นเจ้าข้องบุ้าน

ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราม่่พู่รวบุม่่านให้เลือกม่ากม่ายหลายสีไตล์ ที่ั�งสีายพู่แบุบุตุ้ม่หรือคัร์สีตัลที่ำาม่าจากเสี้นใยสีังเคัราะห์อย่างด่ได้ม่าตรฐาน
ถ่ักที่ออย่างป็ระณ่ตสีวยงาม่ที่นที่าน

การออกแบุบุผ้้าม่่านที่่�เป็็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีร้างคัวาม่แตกต่างด้วยการต์ดตั�งคั์�วม่่านและคัรุยม่่าน ช่่วยเต์ม่เสีน่ห์เพ์�ม่บุนผ้ืนผ้้าม่่านไม่่ว่าจะเป็็น
ม่่านจ่บุ ม่่านหลุยสี์ ม่่านลอน ม่่านพับุ กล่องม่่าน รวม่ที่ั�งสีายรวบุม่่าน ช่่วยเพ์�ม่คัวาม่หรูหราสีวยงาม่อย่างไม่่ม่่ข้้อจำากัด และยังช่่วยให้ภายในบุ้านดูเป็็นระเบุ่ยบุ

เร่ยบุร้อยม่ากย์�งข้ึ�น คัรุยม่่านยังเหม่าะสีำาหรับุตกแต่งเฟอร์น์เจอร์ในบุ้านไม่่ว่าช่์�นเล็กหรือใหญ่่ เช่่น บุุผ้นัง บุุหัวเต่ยง ผ้้าคัลุม่เต่ยง
ผ้้าคัลุม่เป็ียโนเคัรื�องดนตร่สีุดหรู รวม่ไป็ถ่ึงหม่อนหนุน หม่อนอ์ง เก้าอ่� และเฟอร์น์เจอร์ต่างๆ  

          เราเลือกสีรรเฉพาะสี์นคั้าที่่�ม่่คัุณภาพสีูง เนื�อด้ายและคัวาม่ป็ระณ่ตในการถ่ักที่อ ที่นที่าน สี่ไม่่ซ่ดจาง ที่ำาให้ม่่อายุการใช่้งานที่่�ยาวนานกว่า
ซึ�งต่างจากสี์นคั้าที่ั�วๆ ไป็ในที่้องตลาด ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราม่่แบุบุคั์�วม่่านคัรุยม่่านม่ากม่ายหลากหลายแบุบุให้เลือกเข้้ากับุผ้้าม่่านทีุ่กสีไตล์

พู่รวบม่าน คิ้วม่านครุยม่าน
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เช่ือกเกล่ยวหรือเช่ือกรวบุม่่าน จัดเป็็นข้องตกแต่งอ่กป็ระเภที่หนึ�งที่่�จะเสีร์ม่ให้ม่่านหน้าต่างม่่เสีน่ห์ข้ึ�น และยังช่่วยเก็บุช่ายผ้้าม่่านให้สีวยงาม่เป็็นระเบุ่ยบุ 
อาจใช่้เพื�อช่่วยจัดดึงให้ผ้้าม่่านผู้กรั�งร์ม่ข้อบุหน้าต่างเพื�อให้ผ้้าม่่านหย่อนตัวเร่ยงคัลื�นเป็็นช่ั�น เช่ือกเกล่ยวจะช่่วยที่ำาให้ผ้้าม่่านนั�นจับุจ่บุสีวยงาม่

เหม่ือนกรอบุรูป็บุานใหญ่่ที่่�ม่่ที่์วที่ัศน์นอกหน้าต่างเป็็นภาพป็ระดับุ เช่ือกเกล่ยวรัดผ้้าม่่านคัวั�นสีวยๆ สีลับุสี่งดงาม่ หรืออาจใช่้สี่ตัดกันกับุม่่านเพ์�ม่เสีน่ห์
และคัวาม่น่าหลงใหลให้กับุผ้้าม่่านได้ไม่่น้อย 

เช่ือกเกล่ยวรวบุม่่านสีาม่ารถ่พบุเห็นได้บุ่อยในงานออกแบุบุผ้้าม่่าน และงานตกแต่งสีไตสี์หลุยสี์เพื�อเพ์�ม่คัวาม่หรูหราแบุบุคัลาสีสี์คั
ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราม่่ “เช่ือกเกล่ยว” หรือ “เช่ือกแฟนซ่” หลากรูป็แบุบุ หลายสี่สีันให้คัุณเลือกใช่้ในงานตกแต่งบุ้าน สี์นคั้าเช่ือกเกล่ยวทีุ่กช่์�น

นำาเข้้าจากต่างป็ระเที่ศ คัุณภาพและด่ไซน์ระดับุพร่เม่่�ยม่ม่่หลายข้นาดให้เลือกใช่้ ตั�งแต่ข้นาดเล็กเสี้นผ้่านศูนย์กลาง (ซม่.) 1.00 และ 1.40
ไป็จนถ่ึงข้นาดใหญ่่ 2.00 และ 2.40 (ซม่.)

ที่่�เสี่ยงไถ่่1952 เราเร่ยกวัสีดุช่์�นน่�ว่า “บุอร์เดอร์” (BORDERS) ในภาษาตลาดอาจจะได้ย์นช่ื�ออื�นๆ เช่่นแถ่บุผ้้าม่่าน เที่ป็ผ้้าม่่าน เที่ป็หลุยสี์และอื�นๆ 
ป็ระโยช่น์ข้องบุอร์เดอร์ ที่่�นอกจากช่่วยเพ์�ม่คัวาม่งาม่ให้กับุกรอบุม่่าน บุอร์เดอร์ยังที่ำาหน้าที่่�เป็็น ”ตัวบุัง” หรือ ”ตัวป็ิด” ร่องรอยที่่�ไม่่สีวยงาม่

ในงานตกแต่งออกแบุบุ ใช่้เพ์�ม่คัวาม่ช่ัดเจนข้องเสี้นกรอบุหน้าต่าง และกรอบุช่่องม่่านให้สีวยงาม่แป็ลกตาไม่่ซำ�าใคัร นอกจากจะใช่้บุอร์เดอร์เพื�อตกแต่ง
กรอบุม่่านแล้ว บุอร์เดอร์ยังนำาไป็ใช่้ตกแต่งเพื�อสีร้างคัวาม่โดดเด่นให้กับุเฟอร์น์เจอร์ช่์�นต่างๆ ในบุ้าน เช่่น หม่อนอ์ง ผ้้าคัลุม่เต่ยง เป็็นต้น

          บุอร์เดอร์ทีุ่กม่้วนข้องเสี่ยงไถ่่1952 นำาเข้้าจากยุโรป็ ม่่ที่ั�งอ์ตาล่ และอังกฤษ ม่่หลายข้นาดให้เลือกใช่้
ที่ั�งหน้ากว้าง (ซม่.) 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 32

เชือกเกลียว บอร์เดอร์
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 การต์ดตั�งผ้้าม่่านนั�น รางผ้้าม่่าน ถ่ือเป็็นโคัรงสีร้างหลักที่่�ใช่้เพื�อยึดเกาะตัวม่่านกับุโคัรงสีร้างข้องตัวบุ้านต์ดตั�งที่่�เหนือข้อบุป็ระตูหน้าต่าง
หรือฝ้้าเพดาน โดยป็กต์จะน์ยม่เลือกใช่้แบุบุรางเด่�ยว หรือแบุบุรางคัู่ ซึ�งจะข้ึ�นอยู่กับุรูป็แบุบุในการใช่้งานเป็็นสีำาคััญ่ นอกจากรางม่่านโช่ว์รูป็แบุบุต่างๆ 

ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952 ยังม่่อุป็กรณ์ ”หัวรางม่่าน” ให้เลือกใช่้ได้หลายด่ไซน์หลายวัสีดุอ่กด้วย

ในมุ่ม่ม่องนักออกแบุบุตกต่างบุ้าน การวางรางม่่านให้เหม่าะสีม่สีาม่ารถ่ช่่วยสีร้างม่์ต์ที่่�สีม่ดุลข้องพื�นที่่�ด้วยเสี้นข้นานข้องรางม่่าน
รางม่่านจึงเป็็นองคั์ป็ระกอบุที่่�สีาม่ารถ่ช่่วยป็รับุเป็ล่�ยนพื�นที่่�ผ้นัง พร้อม่ที่ั�งช่่วยบุอกระยะและข้นาดข้องหน้าต่าง

หรือแม่้แต่ข้นาดคัวาม่กว้างข้องแต่ละกำาแพงนั�นๆ ได้อ่กด้วย

“ที่่�รวบุม่่าน” ม่่ 2 ลักษณะในภาษาอังกฤษคัือ Tiebacks (พู่รวบุม่่าน) และ Holdbacks (ที่่�รวบุม่่านหรือที่่�คัล้องม่่าน)
ป็ระโยช่น์ในการใช่้งานข้องที่ั�งสีองอุป็กรณ์คัล้ายคัลึงกัน น์ยม่ใช่้ในยุโรป็อย่างกว้างข้วา งเพื�อใช่้ในการเก็บุหรือรวบุผ้้าม่่านที่่�ม่่ข้นาดใหญ่่และม่่นำ�าหนัก

ให้อยู่ในตำาแหน่งที่่�ต้องการ เช่่น ผ้้าม่่านช่่องหน้าต่าง ผ้้าม่่านบุนเต่ยงนอน ผ้้าม่่านกั�นห้อง และอื�นๆ แต่จะแตกต่างกันตรงรูป็ที่รงและวัสีดุ
โดยสี่วนใหญ่่ที่่�คัล้องม่่าน (Holdbacks) จะที่ำาจากวัสีดุที่่�เป็็นโลหะ หรือด้ายที่อแน่นลักษณะคัล้ายพู่รวบุม่่าน แต่ที่รงจะสีั�นกระช่ับุกว่า และไม่่ม่่พู่ตุ้ม่แข้วน

สีาม่ารถ่เลือกช่ม่ Holdbacks ที่องเหลืองแที่้คัุณภาพเกรดพร่เม่่�ยม่ได้ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร

หัวรางม่าน

ที่รวบม่าน
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ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952 ม่่อุป็กรณ์ตกแต่งผ้้าม่่านสีไตล์คัลาสีสี์คัคัรบุวงจร ทีุ่กช่์�นคััดสีรร คัุณภาพสีวยงาม่หรูหราหลากหลายด่ไซน์ ไม่่เหม่ือนใคัร
และยังม่่อุป็กรณ์ตกแต่งบุ้านอื�น ๆ เช่่น ม่งกุฎที่องเหลืองป็ระดับุม่่านหัวเต่ยง สีไตล์หลุยสี์ฝ้รั�งเศสี ที่่�คัล้องม่่านที่องเหลืองแที่้ในแบุบุต่างๆ

สีำาหรับุช่่องม่่านข้นาดใหญ่่และช่่องม่่านที่่�ม่่คัวาม่สีูงเป็็นพ์เศษ

ตะข้อม่่าน หรือ ตะข้อรวบุม่่าน หรือ ตะข้อเก่�ยวสีายรวบุม่่าน อุป็กรณ์ที่่�น์ยม่ใช่้กันอย่างแพร่หลายจากอด่ตกาลจนถ่ึงป็ัจจุบุัน
ใช่้ป็ระดับุและตกแต่งชุ่ดผ้้าม่่าน และเก่�ยวเช่ือกรวบุม่่าน ม่่หลากหลายรูป็แบุบุให้เลือกใช่้ เลือกแบุบุลวดลาย เพื�อใช่้ร่วม่กับุพู่รวบุม่่าน

หรือสีายคัล้องผ้้าม่่านจะย์�งเพ์�ม่คัวาม่สีวยงาม่กลม่กลืนให้กับุชุ่ดผ้้าม่่าน วัสีดุผ้ล์ตจากที่องเหลืองแที่้ ลวดลายหรูหราคัลาสีสี์ก
ออกแบุบุเป็็นพ์เศษ ม่่นำ�าหนักแข้็งแรงที่นที่าน ไม่่กลวงเบุาหรือแตกหักง่าย ม่่ให้เลือกม่ากม่ายหลายแบุบุที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952

ตะขอม่าน

อื่นๆ
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เฟอร์นิเจอร์

สินค้าหน้าร้าน
เฟอร�นิเจอร�สั�งทำา
ซ่อมแซมหุ้มบุุเฟอร�นิเจอร�
สินค้าแอนทีค
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สินค้าหน้าร้าน

เฟอร�นิเจอร�สั�งทำา

ซ่อมแซมหุ้มบุุเฟอร�นิเจอร�

สินค้าแอนทีค
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สี์นคั้าตกแต่งบุ้านสีไตล์ร่วม่สีม่ัยหรือว์นเที่จ ม่่ให้เลือกม่ากม่าย
ที่่�โช่ว์รูม่เสี่ยงไถ่่และบุุตร ร์ม่ถ่นนใหญ่่สีุขุ้ม่ว์ที่ 28 เราม่่สี์นคั้าตกแต่งบุ้านและเรือนหอข้องคัุณ 

ที่ั�งผ้้าม่่าน ผ้้าบุุเฟอร์น์เจอร์ เฟอร์น์เจอร์แอนที่่คั พรม่ กรอบุรูป็อาร์ตเว์ร์คัต่างๆ
ในสีไตล์ท่ี่�เป็็นเอกลักษณ์ รวม่ไว้ในท่ี่�เด่ยวให้คุัณได้เพล์ดเพล์นและสีรรสีร้างไอเด่ยใหม่่ๆ ในการตกแต่ง

บุ้านท่ี่�รักข้องคุัณได้เสีม่อ เช์่ญ่ท่ี่�น่�ท่ี่�เด่ยว ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952
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งานประดับตกแต่ง

หมอน
พรมแขวนผนัง
อื�นๆ
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หม่อนป็ระดับุ (Decorative Pillows/Throw Pillows) ท่ี่�เส่ียงไถ่่และบุุตร1952 
เราออกแบุบุ ตัดเย็บุหม่อนได้ตาม่คัวาม่ต้องการข้องคุัณลูกค้ัาทุี่กข้นาด 
ลูกค้ัาสีาม่ารถ่เลือกคัวาม่แน่นและคัวาม่นุ่ม่ข้องหม่อนหรือเบุาะนั�งทุี่กช์่�น
ได้ตาม่คัวาม่ต้องการ หม่อนท่ี่�เราผ้ล์ตเป็็นเอกลักษณ์ข้องเส่ียงไถ่่และบุุตร
1952 ออกแบุบุโดยโดยใช้่ผ้้าพ์ม่พ์ลายเฉพาะข้องเส่ียงไถ่่และบุุตร คัำานึงถึ่ง
ผ์้วสัีม่ผั้สีการใช้่งาน ตัดเย็บุป็ระณ่ต การวางลายผ้้าและข้นาดท่ี่�เหม่าะสีม่
ให้เข้้ากับุเฟอร์น์เจอร์ทีุ่กช่์�น หม่อนป็ระดับุทีุ่กใบุที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร ม่่ด่ไซน์
แตกต่างไม่่ซำ�าใคัร

หม่อนป็ระดับุนอกจากสีร้างคัวาม่สีบุายให้เจ้าข้องบุ้านแล้ว ยังเป็็นองคั์ป็ระกอบุเล็กๆ 
ท่ี่�ช่่วยให้เฟอร์น์เจอร์ข้องคุัณน่าสีนใจและอบุอุ่น เพ์�ม่บุรรยากาศให้กับุห้องโดยหม่อนป็ระดับุ
เพื�อเต์ม่คัวาม่สีม่บูุรณ์แบุบุข้องแต่ละมุ่ม่ในทุี่กๆ ห้อง ข้นาดม่าตรฐาน 30”x30”, 40”x40”
50”x50”, 60”x60”

หมอน
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พรม่แข้วนที่อม่ือ (TAPESTRIES) หรือพรม่แข้วนผ้นัง “ที่าเป็สีตร่�” ในสีม่ัยอด่ตกาล
ในสีมั่ยยุคักลางและยุคัเรอเนสีซองส์ี ช่าวตะวันตกจะใช้่ที่าเป็สีตร่�ในการตกแต่งฝ้าผ้นัง 
ตาม่สีถ่านท่ี่�ต่างๆ เพื�อสีร้างคัวาม่สีวยงาม่ และยังใช้่เพื�อเพ์�ม่คัวาม่อบุอุ่นภายในบุ้าน 

ที่าเป็สีตร่� (Tapestries) แต่ละผื้นบุ่งบุอกถึ่งคัวาม่ตั�งใจข้องศ์ลปิ็นท่ี่�ต้องการถ่่ายที่อด
เรื�องราววัฒนธรรม่และศ์ลป็ะในยุคัสีมั่ยนั�นๆ นับุเป็็นงานศ์ลป็ะท่ี่�ว์จ์ตรเหมื่อนภาพวาด
ศ์ลปิ็น เพ่ยงถั่กที่อภาพด้วยด้ายส่ีสัีนต่างๆ สีานรวม่กันเป็็นภาพวาดงดงาม่
 
นอกจากคัวาม่สีวยงาม่แล้ว ที่าเป็สีตร่� (Tapestries) ยังใช่้เพื�อช่่วยเรื�องการลดเสี่ยง
สีะที่้อนในห้องจากบุนผ้นังได้เป็็นอย่างด่ โดยที่่�ไม่่ต้องป็รับุเป็ล่�ยนโคัรงสีร้างอาคัาร
หรือผ้นังใดๆ ให้วุ่นวายช่่วยป็ระหยัดเวลา และป็ระหยัดค่ัาใช้่จ่ายด้วย เพ่ยงแค่ัม่่ที่าเป็สีตร่�
บุนผ้นัง ก็สีาม่ารถ่ช่่วยสีร้างบุรรยากาศสีไตล์ยุโรป็ในการตกแต่งบุ้านได้อย่างดาย 
เป็็นส์ีนค้ัาอ่กหนึ�งช์่�นท่ี่�เส่ียงไถ่่และบุุตร1952 เราภูม์่ใจนำาเสีนอ

กรอบุรูป็งานศ์ลป็ะ ที่่�เสี่ยงไถ่่และบุุตร เราม่่กรอบุรูป็และ
ภาพพ์ม่พ์ต่างๆ ที่่ �สีื �อถ่ึงศ์ลป็วัฒนธรรม่คัวาม่งดงาม่ 
คัวาม่ป็ระณ่ต น่าหลงใหลในยุคักลางและยุคัเรอเนสีซองสี์ 
สีำาหรับุผู้้ที่่ �ช่ื �นช่อบุงานศ์ลป็ะและสีไตล์การแต่งบุ้านแบุบุ
คัลาสีส์ีก ใช้่แข้วนป็ระดับุผ้นังบุ้านข้องคุัณให้ดูโอ่อ่าโดดเด่น
สีะดุดตา

พรมแขวนผนัง

กรอบรูป/งานศิลปะ
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เสี่ยงไถ่่1952 คััดสีรรผ้ล์ตภัณฑ์์คัุณภาพหลากหลาย
ให้ลูกคั้าได้เลือกสีรร “ม่่านมู่่ล่�ไม่้” ม่่สี่และฟิน์ช่ช่์�งให้เลือก
ม่ากม่ายตาม่สีไตล์ที่่�ต้องการ ม่่านมู่่ล่�ไม่้ช่่วยคัวบุคัุม่แสีง
ในห้อง ต์ดตั�งง่าย สีะดวก ที่ำาให้บุรรยากาศภายในห้อง
ดูที่ันสีม่ัย อบุอุ่น และเป็็นสี่วนตัว เลือกใช่้สี่ไม่้โที่นเข้้ม่เพื�อ
สีร้างบุรรยากาศให้ใกล้เคั่ยงธรรม่ช่าต์ หรือถ่้าช่อบุแบุบุ
อารม่ณ์โป็ร่งโล่ง สีดช่ื�น แนะนำาโที่นสี่อ่อน เช่่น สี่ไม่้บุ่ช่ หรือ
ส่ีข้าว เป็็นต้น เหม่าะสีำาหรับุบุ้าน สีำานักงาน หรือโฮม่ออฟฟิศ
ที่ั�วไป็ ข้นาดข้องใบุมู่่ล่�ไม่้ม่าตรฐาน : หน้ากว้าง(mm.) 25, 
35, 50

เหม่าะกับุช่่องหน้าต่างท่ี่�ม่่ข้นาดเล็กและไม่่กว้างม่ากจนเก์นไป็ 
ลักษณะการใช่้งานจะต์ดในแนวตั�ง ม่่านพับุข้ึ�นม่่จุดเด่นคัือ
เพ่ยงแคั่ดึงเช่ือกข้ึ�นลงเป็ิดป็ิดม่่านพับุ เพื�อบุังคัับุช่่องแสีง
ให้กว้างหรือแคับุ สีาม่ารถ่คัวบุคัุม่ป็ร์ม่าณแสีงธรรม่ช่าต์
ได้สีะดวกง่ายดายตาม่คัวาม่ต้องการ 

เป็็นม่่านช่น์ดที่่�สีะดวก-รวดเร็วและป็ระหยัดที่่�สีุดในบุรรดา
ป็ระเภที่ม่่านที่ั�งหม่ด จุดเด่นข้องม่่านม่้วนข้ึ�นคัือสีะดวก 
รวดเร็ว การใช้่งานง่าย การดูแลรักษาง่าย และเปิ็ดช่่องแสีง-
รับุแสีง-รับุว์วได้ม่ากกว่าม่่านป็ระเภที่อื�นๆ ป็ระกอบุกับุ
โคัรงสีร้างอุป็กรณ์ข้องม่่านช่น์ดน่�ใช้่ม่่พื�นท่ี่�จัดเก็บุน้อยม่าก 
          
เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952 เราม่่บุร์การคัรอบุคัลุม่ตั�งแต่การเข้้า
วัดพื�นท่ี่�หน้างาน ออกแบุบุ ตัดเย็บุ ไป็จนถึ่งการคัวบุคุัม่ดูแล
ต์ดตั�งทัี่�งม่่านมู่่ล่� ม่่านม้่วนขึ้�น แบุบุดึงเชื่อก และแบุบุม่อเตอร์ 
(Motor) ไฟฟ้าอัตโนมั่ต์ ให้คุัณมั่�นใจได้ในคุัณภาพและบุร์การ

เป็็นม่่านป็ระเภที่หนึ�งที่่�ผ้นวกคัุณป็ระโยช่น์ข้องผ้้าม่่านจ่บุ
และม่่านมู่่ล่�ไม่้เข้้าด้วยกัน แต่โคัรงสีร้างข้องม่่านลักษณะน่�
จะเป็็นโคัรงสีร้าง ป็ิด-เป็ิด ม่่านในแนวราบุ เพื�อคัวบุคัุม่แสีง
ในแนวตั�ง ม่่านช่น์ดน่�เหม่าะสีำาหรับุม่่านที่่�ช่่องหน้าต่าง
ข้นาดใหญ่่และกว้าง หรือหน้าต่างบุานเลื�อนกระจก หรือ
ห้องที่่�ม่่กระจกโดยรอบุ เช่่น ห้องเรือนกระจก ข้นาดข้อง
ใบุมู่่ล่�แนวตั�งท่ี่�น์ยม่ใช้่ : หน้ากว้าง(mm.) 35 และ 50

มู่ลีไม้ ม่านพับขึ้น

ม่านม้วนม่านมู่ลี่แนวตั้ง
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ให้เสียงไถ่และบุุตร
ดูแลของสำาคัญ
ในเวลาสำาคัญ

เสี่ยงไถ่่และบุุตร1952 เราให้บุร์การคัรบุวงจรตั�งแต่ ออกแบุบุ
งานตกแต่งบุ้านและสีำานักงาน ออกแบุบุต์ดตั�งผ้้าม่่าน รับุผ้ล์ต
ที่ำาเฟอร์น์เจอร์ตาม่แบุบุ รวม่ถ่ึงดูแลป็รับุป็รุงซ่อม่แซม่เฟอร์น์เจอร์
ช่์�นสีำาคััญ่ข้องคัุณ คัรอบุคัลุม่ตั�งแต่การบุร์การวัดพื�นที่่�หน้างาน 
แนะนำาให้คัำาป็รึกษาโดยไม่่คั์ดคั่าใช่้จ่าย ต์ดตาม่รายงานผ้ล และ
คัวาม่คัืบุหน้างานข้องลูกคั้าให้ที่ราบุเป็็นระยะ ตลอดจนจบุผ้ลงาน 
บุร์การจัดสี่งสี์นคั้าให้ถ่ึงที่่�หม่ายตาม่วันและเวลาที่่�ลูกคั้าสีะดวก  

เพราะคัวาม่พึงพอใจข้องลูกค้ัา คืัอ เป้็าหม่ายข้องเรา

กว่า 70 ป็ีที่่ �เสี่ยงไถ่่ยึดม่ั �นให้บุร์การ ผ้ลงานและ
ผ้ล์ตภัณฑ์์ทีุ่กช่์ �นที่่ �เสี่ยงไถ่่และบุุตร ออกแบุบุด้วย
คัวาม่เข้้าใจและใส่ีใจในทุี่กรายละเอ่ยด เราคััดสีรรส์ีนค้ัา
อุป็กรณ์ ฮาร์ดแวร์คัุณภาพสีูง ด้วยป็ระสีบุการณ์
ที่่�สี่งผ้่านรุ่นต่อรุ่น เพื�อให้ลูกคั้าไว้วางใจในคัุณภาพ
และการบุร์การข้องเสี่ยงไถ่่และบุุตร เพื�อสีร้างสีรรคั์
ให้ทีุ่กบุ้านเป็็นบุ้านที่่�คัุณรัก เพราะบุ้านข้องคัุณ คัือ 
คัวาม่สุีข้ข้องเรา
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Our services range from giving accurate advice on material selection, design and installation 

to suit the place, and help our customers save on what they should not waste. 

All pieces of work made by the company shall thoroughly be watched and control

without ignorance with our best effort so that the final outcome must be perfect

and meet customer’s requirements and satisfaction.

We are a full-service company that offers an outstanding amount of services: 

Premiere customer service

Guaranteed product quality

High value added & great customers’ benefits

Portfolio of previous works

Pickup and delivery services available

Well-trained & fine installers

Prompt installations-measures-repairs

บริการ
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เพราะความพึงพอใจของลููกค้า
คือความสุุขของเรา
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714/9 ซฮยสุขุมวิท 26-28 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท� 02 259 0129-32
โทรศัพท�มือถือ 091 493 6542

siangthai1952

siangthai1952

siangthai

siangthai@gmail.com
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