
Door & Window

SOLUTION
กลุม่ผลติภณัฑ์
ประตแูละหนา้ตา่ง
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ไม้จริง ชาเล่ต์

Wood Engineering
มคีวามเปน็เลิศดา้นวิศวกรรมงานไม ้ชิน้งาน
ต่างๆจะถูกคํานวณเพ่ือรองรับมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรรมอย่างถูกต้อง ชาเล่ต์
ใช้โปรแกรมระดับโลกในการออกแบบชิ้น
ส่วนหลังคาและบ้านเพ่ือให้แข็งแรง ถูก
ต้องตามหลักวิศวกรรม เพ่ือรองรับแรง
ตา่งๆ ชว่ยให้ประหยดัไม้ทีต่อ้งนาํมาใช้งาน
อีกด้วย

Wood Technology
ลํ้าหน้าด้วยเทคโนโลยีงานไม้ ระบบการอัด
นํ้ายากันปลวกด้วยนาโนเทคโนโลยี ช่วยให้
นํ้ายาซึมเข้าถึงทุกอณูของเนื้อไม้ ป้องกัน
ปลวกถึงด้านในของเนือ้ไม ้อีกทัง้เทคโนโลยี
การอบไม้ที่ได้มาตรฐานด้วยระบบ KD
Automation ชว่ยลดปญัหาการบดิ งอ หด
และขยายตวัของไม ้และการใชเ้คร่ือง CNC 5
แกนเพ่ือผลิตชิ้นส่วนไม้ได้อย่างแม่นยาํ

ชาเล่ต์ ผู้นําด้านนวัตกรรมไม้จริงเพ่ือการอยู่อาศัยครบวงจร

Wood Architecture
โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมงานไม้
งานออกแบบทีผ่สานองคค์วามรูด้า้น
สถาปัตยกรรม และวิศวกรรม เพ่ิม
ความงดงามในด้านศิลปะ และ
สนุทรยีศาสตรเ์พ่ือการอยูอ่าศยั เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของ
สถาปนิกและคนรักไม้



“ สัมผัส ธรรมชาติแท้ ”

CHALE'T
WOOD
SOLUTION

Flooring & Stair SolutionOutdoor Wood SolutionWall Solution

Roof & Ceiling Solution

Door & Window Solution Prefeb House Solution Glulam Solution

Panel Board Solution Furniture Solution Painting Solution

Lumber Solution
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Door
&

Window
ประตูชาเล่ต์ คิดค้นมากขึ้น พัฒนามากขึ้น
เพ่ิมความหรูหราให้ บ้านของคุณ เติมเต็ม
สัมผัสแห่งธรรมชาติ ด้วยประตู ไม้ชา เล่ต์  
ผ่านการออกแบบอย่างลงตัว เหมาะสําหรับ
การใช้งาน ท้ังภายในและภายนอก ประตูไม้
ชาเล่ต์ทุกบานผลิตจากไม้จริง ทําให้สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม โครงประตูทําจากโครงสร้างไม้จริง 
ให้ความแข็งแรงทนทาน ขอบบานประตูผลิต
จากไมF้inger Joint ไมท้ีใ่ช้ผ่านการอบความชืน้
ตามมาตรฐาน ลดการยดืหด หรอืขยายตัวของไม ้
ปลอดภัยจากสารพิษ ด้วยกาว EPI ระดับ E0
ปราศจากสารฟอร์มัลดีไฮด์

รับประกันปลวก 15 ปี ไม้จากป่าปลูก
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

มีประตูหลากหลายดีไซน์ให้เลือกสรร ตรงตามความ
ต้องการและการใช้งาน
มัน่ใจไดถ้งึคณุภาพ ดว้ยการออกแบบโครงสรา้งประตู
ทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านในบ้าน
ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต
ใชเ้ครือ่งจกัร CNC ทีม่ปีระสิทธภิาพ มคีวามแม่นยําสูง
ไดก้ารรบัรอง ระบบ บริหารคณุภาพ ISO 9001:2015



ทําไมไม้เราถึงมี
คุณภาพดีกว่าที่อื่น?

Chale’t L-Guard
การอัดนํ้ายาระบบ สูญญากาศ 2 ชั้น
อดันํา้ยาไดท้ัง้วตัถดุบิ และสนิคา้ทีเ่ป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปแล้ว การันตี กัน
ปลวก มอด รา ทําลายเนื้อไม้ 15 ปี 
อัดได้สูงสุด Class H3.2 ใช้งานภาย
นอก ไม่สัมผัสดิน
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SOLID DOOR
Tropical Hardwood
Soft wood

HDF

ไม้อัดยาง
ไม้อัดแฟนซี

PLYWOOD DOOR

HDF DOOR



SOLID DOOR
Tropical 
Hardwood
ไม้เนื้อแข็งกลุ่มสีแดง (RED WOOD)
ไม้เนื้อแข็งกลุ่มสีเหลือง (MIX WOOD)
ไม้สักป่าปลูก (Plantation Teak)

ไม้สน SYP
ไม้สน VAL

Soft
Wood

Chale't Technique :
กาวที่ใช้ ประกอบบานประตูเป็นกาวที่ ไม่มี 
Formaldehyde ไม่เป็นพิษ ต่อ สุขภาพ
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TROPICAL
HARDWOOD

Red wood

Size : 32x700/800/900x2000 mm.

4 ฟกั โมเดิร์น 
ขอบ 5”

5 ฟกั โมเดิร์น 
ขอบ 5”

6 ฟกั โมเดิร์น 
ขอบ 5”

5 ฟกั ปีก 
นกขอบ 5”

8 ฟกั ตรง
ขอบ 5”

Monoline

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน
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ประตูกระจก 
Stained Glass

ประตู Stained Glass บานเด่ียว
SIZE : 32 x 800 x2000 mm.

ประตู Stained Glass บานคู่
SIZE : 32 x 800 x2000 mm.

ประตูแห่งความหรูหรา สะท้อนความ
โดดเด่นให้กับบ้านของคุณ ผลิตจาก
ไม้ Redwood (นอก) ผ่านการอบที่
ไดม้าตรฐานทาํใหบ้านประตลูดการยดื
หดตัว อัดประสานกันด้วยกาวชนิด
พิเศษ โดยออกแบบประตใูห้ผสมผสาน
กับกระจก และเลือกใช้กระจกนิรภัย
(Tempered Glass) ที่ทนต่อแรง
กระแทก ตกแต่งด้วยรางทองเหลือง
แท้เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผูใช้ 
พร้อมลวดลายที่สวยงามบนกระจก
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน
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TROPICAL
HARDWOOD

1.ความหนาใส่ลูกบิดได้ทุกชนิด
2.สีสมํ่าเสมอ
3.อบ 12-14% ตามมาตรฐาน
4.ปลอด ปลวก มอด รา
5.ขัดละเอียด

Red wood

Advantage
of 

RED WOOD

    Wood's Tips : ข้อควรระวัง
พ้ืนที่ที่วางประตูต้องเรียบแห้ง และควรปูวัสดุ
กันความชื้นจากพ้ืนผิว และพ้ืนผิวควรมีการยก
ระดับความสูงจากพ้ืนผิว 15 cm. ขึ้นไป

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



ประตูไม้สักป่าปลูก

บานประตูไม้สัก เป็นไม้จากป่าปลูกที่ได้

รบัการจดัการป่าอยา่งด ี(FSC) ไมทุ้กชิน้

ผ่านการอบ 10-20% เพ่ือลดอัตราการ

หดและขยายตัว ประตูขอบตั้ง ใช้ไม้หน้า

กว้าง 5 นิ้ว แบบ Glue Lamination

(การเพาะไม)้ เหมาะสาํหรบัการใช้งาน ทัง้

ภายในและภายนอกอาคาร

Size : 35 x 700 x 2000 mm.
    35 x 800 x 2000 mm.
 35 x 900 x 2000 mm.

8 ฟักตรง ขอบ 5“

3 ฟักโค้ง ขอบ 5“ 6 ฟักโมเดิร์น ขอบ 5” Monaline ขอบ 5”

5 ฟักตรง ขอบ 5“ 6 ฟักตรง ขอบ 5“ 5 ฟักปีกนก ขอบ 5“

5 ฟักโค้ง ขอบ 5“

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น
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TROPICAL HARDWOOD
Teak

DOOR

MT01 MT02 MT03

MT04 MT05
*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

Size : 32x/800/900x2000 mm.



TROPICAL
HARDWOOD
Door Teak Set

    Wood's Tips : 
กรณีพบคราบสกปรก หรือรอยเสียดสี ให้ใช้นํ้ายา สเตคลีน เช็ดคราบดังกล่าว และใช้ผ้าแห้ง 
สีขาวเช็ดทําความสะอาด ไม่ควรใช้แปรงหรือแผ่นใยสังเคราะห์ขัดเพราะความคมของวัสดุเหล่านี้ 
จะทําให้เกิดการเสียดสีมากกว่าเดิม และเกิดความเสียหายได้
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*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

ประตู ไม้สนอัดนํ้ายา
PINE WOOD DOOR

 ประตูไม้สนอัดนํ้ายาของชาเล่ต์ นอกจากไม้ทุกชิ้น

จะผ่านการอบที่ได้มาตรฐานแล้ว ยังผ่านการอัดนํ้ายาป้องกัน

ปลวก มอด และเชื้อราในเน้ือไม้ ซึ่งแตกต่างจากการทานํ้ายา

ป้องกันปลวกบนผิวไม้ทั่วไป ที่ปกป้องได้เฉพาะผิวด้านนอก

ของไม้เท่านั้น ในขณะที่การอัดนํ้ายาของชาเล่ต์ น้ํายาจะแทรก

ซึมเข้าถึงอณูในเนื้อไม้ ทําให่้สามรถป้องกันปลวกได้ถึงเนื้อใน

ผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีการตรวจสอบทุกขั้นตอน

การผลิต

Monaline 2 ฟักโค้ง 8 ฟักตรง 4 ฟักโมเดิร์น 5 ฟักโมเดิร์น 6 ฟักโมเดิร์น6 ฟักตรง

Size : 32x/800/900x2000 mm.



ประตูไม้สน AL

AL Monaline 
ทําสี teak

AL Monaline 
ทําสี Caramel

AL Monaline 
natural

AL Monaline 
ทําสี walnut

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น

Size : 32x/800/900x2000 mm.

ไม้ลายเส้นตรง หรือ Quatersawn นั้น 
มีคุณสมบัติที่ดีในด้านการหด-ขยายตัว
ไม้สน Vertical AL มีอัตราการขยายตัว
หดตัว อยู่ที่ 4.2-4.5% ซึ่งเทียบเท่ากับ
ไม้สักลายภูเขา ทาํใหผ้ลติภณัฑม์คีวามคง
รูปสูง คือการบิดงอ หด-ขยายตัวน้อย 
ทําให้ลดปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ที่ผู้ใช้ไม้
เจอบ่อย เหมาะสําหรับการใช้งานประตู

ภายในและภายนอกพร้อมทั้งผ่านการอัด

นํ้ายาป้องกันปลวก มอด และเชื้อราในเน้ือไม้ 





BARN DOOR COLLECTION

One Panel Barn Door Plank Barn Door Double X Barn Door Z Barn Door Double Z 2 Barn Door

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น
Size : 32x/800/900x2000 mm.



ประตูแกะสลัก
ชาเลต์ มีประตูหลากหลายชนิดให้เลือกสรรค์ เพ่ือให้
ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการใช้งาน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ด้วยการออกแบบโครงสร้าง
ประตูอันเป็นเอกลักษณ์ของชาเล่ต์ รวมทั้งสามารถ
สร้างสรรค์ผลงานตามแบบของลูกค้า

* สินค้าสั้งผลิตตามออเดอร์ ระยะเวลาการสั่งผลิต ขึ้นอยู่กับแบบ 
  และขนาดของประตู
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*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

Chale't Technique :
ประตู แกะสลัก 5 มิติ ด้วยเครื่อง CNC 5 แกน ให้ 
ความสวยงาม ดังมี ศิลปะ ในใจคุณ

Chale't Technique :
ประตู แกะสลัก 5 มิติ ด้วยเครื่อง CNC 5 แกน ให้ 
ความสวยงาม ดังมี ศิลปะ ในใจคุณ



Indoor Solution
INSPIRATION OF SOLID DOOR

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น



ประตู ไม้อัดยาง

ประตู ไม้อัด 
(ยางภายใน)

Size :
35 x 700 x 2000 mm.
35 x 800 x 2000 mm.
35 x 900 x 2000 mm.

 ประตูไม้อัดยาง ชาเล่ต์ ผลิตจาก
โครงไม้ Finger Jointทั้งบาน ผ่าน
การอบที่ได้มาตรฐาน ลดการบิดโก่ง
ของบานประตู เสริมขอบทั้งสองข้าง
ด้วยไม้จริงสําหรับเจาะลูกบิด ปิดบาน
ประตูด้วยไม้อัดยางคุณภาพดี อัด
ประกบบานประตูและโครงด้วยเครื่อง
แรงอัดสูง ผสานด้วยกาว EPI 
คุณภาพเยี่ยม

ประตู ไม้อัด
(ยางภายนอก)

PLYWOOD
DOOR
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*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



Advantage of 
PLYWOOD DOOR
1. โครงประตูทําจากไม้จริง Finger joint

2. ไส้ประตู ใช้ไม้อัด

3. ไม้ที่ใช้ผ่านการอบความช้ืนที่ได้มาตรฐาน
   ทําให้มีการขยายตัวน้อย

4. ปลอดภัยจากสารพิษที่ระเหยจากกาว ใช้
   กาว EPI ที่ไม่มีสารก่อมะเร็ง

5. โครงมอืจบั มคีวามยาว 400 มม. ทัง้ 2 ดา้น 
   สามารถใส่ Digital Door lock ได้

6. โครงสร้างเป็นการออกแบบเฉพาะ ใช้ไม้
   จริงทั้งบาน แข็งแรงทนทาน กว่าการใช้
   กระดาษรังผึ้ง

Finger jointFinger joint

ไส้กระดาษรังผึ้ง

Honeycomb paper core

ไส้ไม้อัด

EXAMPLE
ไม้อัดยาง ปะลามิเนต
Indoor Solution

โครงไม ้MLH Joint

ไม้อัด HDF

HPL

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น
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ไม้อัดแฟนซีประตู

Size :
35 x 700 x 2000 mm.
35 x 800 x 2000 mm.
35 x 900 x 2000 mm.

ประตูไม้อัดไวท์โอ๊ค ประตูไม้อัดสักอิตาลี ประตูไม้อัดสัก ประตูไม้อัดไวท์โอ้ค อิตาลี

 ประตูไม้อัดยาง ชาเล่ต์ ผลิตจากโครงไม้จริง 
ที่ออกแบบเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของประตูชาเล่ต์ จาก
โรงงานที่ได้มาตรฐาน มีทั้งแบบไม่ทําสี และทําสี
สําเร็จจากโรงงาน
- ผลติจากโครงไม้ Finger Joint ทัง้บาน ผา่นการ
  อบที่ได้มาตรฐาน ลดการบิดโก่งของบานประตู
- เสรมิขอบทัง้สองขา้งด้วยไม้จรงิสําหรบัเจาะลูกบดิ
- ปิดบานประตูด้วยไม้อัดยางคุณภาพดี อัดประกบ
  บานประตูและโครงด้วยเครื่องแรงอัดสูง ผสาน
  ด้วยกาว EPI คุณภาพเยี่ยม
- มีหน้าไม้อัดแฟนซีให้เลือกถึง 4 สี

Chale't Technique :
อัดด้วยเครื่องอัดขนาดใหญ่ เพ่ิมแรงกด ให้หน้าบาน 
ติดสนิท กับโครงไม้

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



Size :
35 x 700 x 2000 mm.
35 x 800 x 2000 mm.
35 x 900 x 2000 mm.

รูปแบบเซาะร่องแบบ J

ประตูชาเล่ต์ แบบเซาะร่อง ฉีกกรอบ
ไลฟส์ไตล์แบบเดิม ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย 
ความสวยงามของลายไม้ สไตล์โมเดิร์น
โดดเด่นด้วยรูปแบบเซาะร่อง ที่มีให้เลือก
สรรค์ได้ถึง 13 แบบ พร้อมตอบสนอง
ทุกความต้องการของคุณ

DOOR GROOVE

รูปแบบประตู ลายเซาะร่อง

L

J

K M

A B C D

G H IF

E

Chale't Technique :
ขั้นตอนการเซาะร่องประตู ให้เกิดลวดลาย การเจาะ Lock set และ
Door hardware เครื่อง CNC – 5 แกน ให้ความแม่นยําสูง 

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น
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NEW COLORS
LAMINATE DOOR

ประตู ไม้อัดปิดผิว
              ลามิเนตเซาะร่อง

LMN01-Grey LMN02-Peanut LMN03-brownie LMN04-Walnut

Chale't Technique :
รับ ทํา ตัด เจาะ เซาะ ร่อง เจาะ 
บานพับ Lock set ด้วย เครื่อง 
CNC – 5 แกน ให้ความแม่นยําสูง
ทําสี สําเร็จ 

*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



เหมาะสําหรับงานภายใน
Size :  35 x 700 x 2000 mm.
          35 x 800 x 2000 mm.
          35 x 900 x 2000 mm.

HDF door
อัดประสานด้วยกาวที่ปราศจาก 
สารพิษมีความหนาแน่น สูงถึง 
1,000 กก./ลบม.

2 ฟกัโค้ง 3 ฟกัตรง 4 ฟกัตรง 6 ฟกัตรง

HDF DOOR
High Density Fiber

HDF door

คือประตู ที่ผลิตจาก เส้นใยไม้ หรือท่ีเรียกว่า 
ไฟเบอร์บอร์ด ซึ่งจะมีความหนาแน่นสูง มีความ
ทนทานและทนความชื้นได้ดีกว่าประตู MDF  
เหมาะสําหรับงานภายใน

สามารถทําสี หรือ ดีไซด์ ด้วยท้องปลิงได้

Elegance Style (EFG)Asian Fashion (AF)

HDF Elegance Style (EFG) 
   :  HDF แบบเรียบ ลายภูเขา
 ของไม้โอ้คเหมาะกับผู้ที่ชื่น
 ชอบลายไม้
HDF Asian Fashion (AF)  
   : HDF แบบเรียบ มีทั้งลาย
 แนวตัง้และแนวนอนในดา้น
 เดียวกัน เหมาะกับบ้าน
 สไตล์โมเดิร์น

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น



INSPIRATION OF HDF DOOR
Indoor Solution
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*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน



หน้าต่างไม้ชาเล่ต์ คัดสรรค์ไม้ที่มี
คุณภาพ จากป่าปลูกที่ได้รับการ
จักการ (FSC) ผ่านการอบเพ่ือ
ลดการยืดหด ขยายตัวของไม้
เพ่ิมความแข็งแรง ทนทาน สวย
งามด้วยหน้าบานลูกฟกั

Size : 28 x 500 x1000 mm.
        28 x 600 x1000 mm.
        28 x 600 x1100 mm.

หน้าต่างไม้ Redwood
ไม้เนื้อแข็ง
ไม้สักป่าปลูก

บานสายฝน ขอบ 3”, 4”
ไม้เนื้อแข็ง

บานสายฝน ขอบ 3”, 4”
ไม้ Redwood

6 ฟกัปีกนก ขอบ 4”
ไม้สักป่าปลูก

6 ฟกัตรง ขอบ 4”
(W001)

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น
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*สินค้าดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อาจมีสี และ ขนาดแตกต่างกัน

วงกบถอดประกอบไม้ คือวัตกรรมใหม่ ที่สามรารถ
ประกอบตั้ง หลังการก่อฉาบโดยใช้หลักการออกแบบ
ทางวิศวกรรมมาช่วย ซ่ึงช่วยทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย 
การติดตั้งง่ายแบบเดียวกับวงกบอลูมิเนียม และ 
UPVC เหมาะกับยุคสมัย และการก่อสร้างแบบ 
Prefab

วงกบถอดประกอบ

ไม้ Redwood 2”x4”

Size
70 x 200 mm.
80 x 180, 80 x 200 mm.
90 x 200 mm.

วงกบประตู 2”x 4”, 2”x 5”
(DF001) 
ขนาดวงกบตามชนิดไม้ที่ระบุไว้ด้านข้าง

วงกบหน้าต่าง 1 ช่อง 2”x 4”
(WF002) 

วงกบถอดประกอบ ผลิตจากไม้สน VAL
ผ่านการอบ-อัดนํ้ายาป้องกันปลวก
กันนํ้า
กันแมลง
มี Seal ยางกันเสียง
แอร์ไม่รั่ว ประหยัดไฟ
ปิดประตูเสียงไม่ดัง
หน้าไม้เต็ม ชนพอดีกับผนัง 100 mm.
ถูก เร็ว ไม่ต้องใช้ไม้คํ้ายัน
ช่างทํางานเร็วขึ้น 3 เท่า
มีคิ้วบัวจบงาน อยู่ในตัว
รื้อ เปลี่ยนได้ง่าย
ปรับความกว้างของวงกบ 
ได้ถึง 10 mm.



Reference Site

Supalai

Q HouseQ House SCG

Q House

*ต้องติดตั้งตามระบบที่บริษัทกําหนดเท่านั้น



Door & Window

ไม้จริงชาเล่ต์
รับประกันปลวก 15 ปี
* ตอ้งติดตัง้ตามระบบทีบ่รษิทักาํหนดเทา่นัน้

02-831-8222

chaletwood
www.chaletwood.com

chaletwood

สีซึมลงไปในเนื้อไม 
ไมเปนชั้นฟลมเคลือบ
หมดปญหาสีลอกรอน

ระบบติดตั้งดวยไม
ประหยัดกวา
เมื่อเทียบกับเหล็ก

บริการหลังการขาย
ใหคําปรึกษา แนะนํา
โดยผูเชี่ยวชาญ
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