ประตูเหล็ก คุณภาพ มาตรฐานสากล
British Standards
มอก. 1288-2538 มอก. 1220-2541

COMPANY PROFILE
บริษัท เอ็มพีเค วิษณุ จำ�กัด ผู้ผลิตและจำ�หน่ายประตูเหล็กบานภายในประตูเหล็ก
บานภายนอก ประตูเหล็กกันไฟ ประตูกันเสียง และประตูสแตนเลส ภายใต้แบรนด์
“Triple Nine Door” ซึ่งมี คุณภาพมาตรฐานสากล เหมาะสำ�หรับอาคารโรงงาน
อุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า,โกดัง,โรงพยาบาล ห้อง AHU,คอนโดมิเนียม,โรงแรม ฯลฯ
บริษัท ฯ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผลิตประตูด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย
โดยทีมวิศวกรออกแบบ ช่างฝีมือ พร้อมทีมงานติดตั้งที่ชำ�นาญการ รวมถึงฝ่ายเทคนิค
ที่คอยให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งประตู เหล็ก ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นผ่านกระบวนการ
ตรวจสอบก่อนถึงมือลูกค้า คุณจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับความพึงพอ ใจต่อสินค้าและ
บริการอย่างครบถ้วน
MPK VISNU CO.,LTD is manufacturer and distributor of
Interior steel Door Exterior Steel door,Fire Proof Door,Sound
Proof Door,Stainless Steel Door under brand “Triple Nine
Door” according to TIS (The Thai Industrial Standard) Our
products are suitable for residence ,Building , Shopping
Mall, Warehouse Hospital ,AHU room ,Condominium ,Hotel
etc. Our company has machine equipment with modern
technology and specialized in developing and experienced
installation team , including technical experts and quality
management system which are supported our customers for
satisficatiion.

ประตูกันไฟ Fire Proof Door
คุณสมบัติเด่น
• ผลิตจากแผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 มม.บานหนา 45 มม.
วงกบใช้แผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 มม. คุณภาพทนไฟ
• ภายในบุด้วยฉนวน Rock Wool ความหนาแน่น 110 Kg./m3
สามารถกันความร้อนได้ 1,000 c ํ นาน 4 ชม. สำ�หรับ TP7
บานทึบ และนาน 2 ชม. สำ�หรับ TP8 บานทึบช่องกระจก
• อบด้วยสีผง Polyester Powder Coating ของโจตัน สีทนต่อรอยขีดข่วน
และไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ
• ผิวเท็กเจอร์ มีสีครีม,สีเทา สวยงามและคงทน
• ธรณีสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.6 มม.,มียางกันควันรอบด้าน
• บานพับสแตนเลส ขนาด 5”x4” หนา 3 มม. เกรด 304
• เหมาะสำ�หรับติดตั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า
โกดัง,โรงพยาบาล,ห้อง AHU,คอนโดมีเนียม,ห้องเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ฯลฯ

TP7

TP8

Product Feature
• Made of Zinc Electro Galvanized door thickness 45 mm.
Door frame thickness 1.6 mm. That qualified rust protection.
• Inside doors lining by Rock Wool density 110 Kg./m3 heat
resistance 1,000 c ํ to 4 hours for TP7 and 2 hours for TP8 with small glass
• Polyester Powder Coating of Jotun’s that qualified scratches resistant
• Skin texture is durable. Cream,Gray colors
• Door sill (Stainless grade 304,thickness 1.6 mm.),with rubber smoke
• Stainless steel Hinge 5”x4”x3 mm. Grade 304
• Suitable for manufactory,Shopping mall,Warehouse,Hospital
AHU room,Condominium,Generator room etc.

DOOR CLOSER

PANIC BAR

ประตูเหล็กภายนอก

Exterior Steel Door
คุณสมบัติเด่น

TP1
Interior Steel Door

TP2
Exterior Steel Door

TP3
Steel Door with Small Glass

• ผลิตจากแผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.0 มม. บานหนา 45 มม.
วงกบผลิตจากแผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 มม.
ซึ่งกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม
• ภายในบุด้วยฉนวน Poly Urethane Foam
• อบด้วยสีผง Polyester Powder Coating ของโจตัน สีทนต่อรอยขีดข่วนและ
ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ
• ผิวเท็กเจอร์ มีสีครีม,สีเทา สวยงามและคงทน
• บานพับสแตนเลส ขนาด 5”x4” หนา 3 มม. เกรด 304
• มีช่องกระจก ประกอบเสริม
• เหมาะสำ�หรับติดตั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า,โกดัง,
โรงพยาบาล ห้อง AHU,คอนโดมีเนียม,ห้องเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ฯลฯ

Product Feature

KNOP

DEATH BOLT

• Made of Zinc Electro Galvanized sheet thickness 1.00 mm. Door thickness
45 mm.Door frame thickness 1.6 mm. Anti rust.
• Inside doors lining insulation Poly Urethane Foam
• Polyester Powder Coating of Jotun’s that qualified scratches resistant
• Skin texture is durable. Cream,Gray colors
• Stainless steel Hinge 5”x4”x3 mm. Grade 304
• Steel door with glass
• Suitable for manufactory,Shopping mall,Warehouse,Hospital
AHU room,Condominium,Generator room etc.

ประตูเหล็กภายใน Interior Steel Door
คุณสมบัติเด่น

TP4
Steel Door with glass

TP5
Steel Door with Louver
(Bottom of door)

LOUVER

ช่องเกร็ด

GLASS

ช่องกระจก

TP6
Steel Door with
full Louver

SIZE 50X50 CM
50X70 CM

SIZE 20X70 CM
50X70 CM

• ผลิตจากแผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.00 มม.บานหนา 45 มม.
วงกบผลิตจาก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 มม.
ซึ่งกันสนิมได้อย่างดีเยี่ยม
• ภายในบุด้วยฉนวน Poly Urethane Foam
อบด้วยสีผง Polyester Powder Coating ของโจตัน สีทนต่อรอยขีดข่วนและ
ไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ
• ผิวเท็กเจอร์ มีสีครีม,สีเทา สวยงามและคงทน
• บานพับสแตนเลส ขนาด 5”x4” หนา 3 มม. เกรด 304
• มีช่องกระจก และช่องเกร็ด ประกอบเสริม
• เหมาะสำ�หรับติดตั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า,
โกดัง,โรงพยาบาล ห้อง AHU,คอนโดมีเนียม,ห้องเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ฯลฯ

Product Feature
• Made of Zinc Electro Galvanized sheet thickness 1.00 mm.
Door thickness 45 mm. Door frame thickness 1.6 mm. Anti rust
• Inside doors lining insulation Poly Urethane Foam
• Polyester Powder Coating of Jotun’s that qualified scratches resistant
• Skin texture is durable. Cream,Gray colors
• Stainless steel Hinge 5”x4”x3 mm. Grade 304
• Steel door with glass and louver.
• Suitable for manufactory,Shopping mall,Warehouse,Hospital
AHU room,Condominium,Generator room etc.

ประตูกันเสียง Sound Proof Door
คุณสมบัติเด่น
• ผลิตจากแผ่น Zinc Electro Galvanized หนา 1.60 มม. บานหนา 45 มม.
วงกบผลิตจาก Zinc Electro Galvanized หนา 1.6 มม. พร้อมยางกันเสียงรอบวงกบ
• ภายในบุด้วยฉนวนกันเสียงและยางกันเสียงเป็นอย่างดี
• อบด้วยสีผง Polyester Powder Coating ของโจตัน สีทนต่อ
รอยขีดข่วนและไม่ลามไฟ ไม่เป็นเชื้อไฟ
• ผิวเท็กเจอร์ มีสีครีม,สีเทา สวยงามและคงทน
• ธรณีสแตนเลส เกรด 304 หนา 1.6 มม.
• บานพับสแตนเลส ขนาด 5”x4” หนา 3 มม. เกรด 304
• เหมาะสำ�หรับติดตั้งอาคารโรงงานอุตสาหกรรม,ห้างสรรพสินค้า,โกดัง
โรงพยาบาล,ห้อง AHU,คอนโดมีเนียม,ห้องเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ฯลฯ

Product Feature

TP9

ป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้ดี

• Made of Zinc Electro Galvanized sheet thickness 1.60 mm.
Door thickness 45 mm.Door frame thickness 1.6 mm. with sound rubber.
• Inside doors lining special sound insulated and sound rubber.
• Polyester Powder Coating of Jotun’s that qualified scratches resistant
• Skin texture is durable. Cream,Gray colors
• Door sill (Stainless steel grade 304 ,thickness 1.6 mm.
• Stainless steel Hinge 5”x4”x3 mm. Grade 304
• Suitable for manufactory,Shopping mall,Warehouse
Hospital,AHU room,Condominium,Generator room etc.

ช่องชาร์ป + ประตูบานเลื่อน
Interior Steel Door
Exterior Steel Door
Fire Proof Door

ขนาดมาตรฐานบานเดี่ยว Standard Size Single-leaf
80 x 200 cm

80 x 210 cm

80 x 220 cm

80 x 230 cm

90 x 200 cm

90 x 210 cm

90 x 220 cm

90 x 230 cm

100 x 200 cm

100 x 210 cm

100 x 220 cm

10 x 230 cm

ขนาดมาตรฐานบานคู่ Standard Size Double-leaf
80 x 200 cm
80 x 210 cm
80 x 220 cm
*ขนาดบานประตูลูกค้าสามารถสั่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ We can do customized works as special requirement
90 x 200 cm
90 x 210 cm
90 x 220 cm

90 x 230 cm

100 x 200 cm

10 x 230 cm

100 x 210 cm

100 x 220 cm

80 x 230 cm

*ขนาดบานประตูลูกค้าสามารถสั่งตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้ We can do customized works as special requirement

หมายเหตุ :
ตัวอย่างสีในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง ซึ่งสีจริงอาจไม่ตรง กับในภาพ 100% อาจมีความเข้มหรือสว่างแตกต่างจากนี้
เล็กน้อย เนื่องจากภาพที่ได้มาจากการถ่ายภาพ สามารถดูสีจริงได้โดยตรงที่บริษัท ฯ

สีครีม
Cream

สีเทา
Grey

บานพับสแตนเลส

วงกบประตู
เขามุมวงกบ
ยึดดวยสกรู

ยางกันกระแทก

เหล็กคาดหลังวงกบ

ชองรับเดือยลูกบิด
ยางกันควัน

ธรณีประตู
สำหรับ TP7 และ TP8

ส่วนประกอบประตูเหล็ก

ส่วนประกอบประตูทนไฟ
ยางกันควันรอบดาน

Flush Bolt
สำหรับบานคู

Flush Bolt
สำหรับบานคู

โช็คอัพ

บานพับสแตนเลส
5”x4”x4 mm.
ชองกระจก
Poly Urethane Foam

ขอบคิ�วยึดกระจก

Zinc Electro
Galvanized

บานพับสแตนเลส
5”x4”x4 mm.

Polyester
Powder
Coating

ชองลูกบิด

คานผลัก

Stiffener
Zinc Electro
Galvanized
Rock Wool
Polyester
Powder
Coating

ชองเกล็ด

สำ�หรับ TP7 และ TP8

CERTIFICATES

ผลการทดสอบประตูเหล็กกันไฟ

ผ่านผลการทดสอบการกันไฟนาน 4 ชม
ในรุ่น TP 7 ประตูบานทึบ

ผ่านผลการทดสอบการกันไฟนาน 2 ชม
ในรุ่น TP 8 ประตูบานทึบเจาะช่องกระจก

ผ่านผลการทดสอบการกันไฟนาน 2.56 ชม.
ในรุ่น ECO7 ประตูบานทึบ

REFERENCE

• งานแสดงเมืองทองธานี
• โรงพยาบาลเวชธานี / แผนกเวชระเบียน ,คลังยา
• โรงพยาบาลกล้วยน้ำ�ไทย / แผนกโภชนาการ
• อาคารทรูทาวเวอร์ / สาขาพัฒนาการ
• บริษัท เจ เค เทค จำ�กัด
• สถานี PPTV / หน่วยงานวิภาวดี
• งานแสดงเมืองทองธานี
• อาคารงานระนอง
• โครงการ NAT พระราม 3
• เซ็นทรัลพระราม 2

• สถานี MRTV-4 / ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
• พิพิทธภัณฑ์ / อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่
• KFC / สาขาโลตัส พระราม 1
• ศูนย์ฝึกอบรม Toyota สาขานครเนื่องเขต
• สถาบันจุฬา
• โรงแรมมณเฑียร
• The Cute Condo/ แจ้งวัฒนะ
• ศูนย์ Isuzu จ.สุราษฎร์ธานี
• ไปรษณีย์ จ.อุบลราชธานี
• โรงแรมมณเฑียร

• ตลาดสี่มุมเมือง
• อาคารพาณิชย์ หนองจอก
• KFC / บิ๊กซี จ.ขอนแก่น,
• KFC / บิ๊กซี จ.บุรีรัมย์
• KFC / บิ๊กซี จ.ชัยภูมิ
• KFC / บิ๊กซี จ.เชียงราย
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• The Promenade
• อาคาร 208 Wireless Road
ฯลฯ

MPK VISNU CO.,LTD.
189 Suwinthawong Road, Sanseab,
Minburi, Bangkok, Thailand, 10510
Tel : +66 2054 7995-6
Fax: +66 2914 9855
email: salesmpk.visnu@gmail.com
Line: mpk_visunu
www.mpk-visnu.com

ตัวแทนจำ�หน่าย:

