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เอบี แอนด ดับบลิวเล็งเห็นความสำคัญของระบบประตูหนาตาง ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญกับโครงสรางบาน
ทั้งเร�องความแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันน้ำ ไปจนถึงการควบคุมพลังงาน ทั้งยังตอง
มีความทนทานควบคูไปกับตัวบานนานหลายสิบป เราจึงคิดคนพัฒนา ระบบประตู หนาตางที่ผาน
การทดสอบตามมาตรฐานสากล AS1288-1977(Safety) / AS2047-1977 (Performance
ประสิทธิภาพของกันน้ำ,แรงลมและโครงสราง) / AS 2048-1977 / UNI EN:1026 / 1027 / 12211
เพ�อตอบโจทยทุกงานดีไซนของเจาของบานและผูออกแบบ 

เอบี แอนด ดับบลิว ผูผลิตและคิดคนระบบประตู หนาตาง เราเปนรูจักในดานงานประตูที่สูงและ
กวางพิเศษ เพราะเราเช�อวาการคิดคนพัฒนาข้ันสูง เพ�อตอบโจทยงานดีไซนการออกแบบท่ีนำสมัย
ทำใหเราเปนผูนำดานนวัตกรรมประตูหนาตางใหกับบานอยางแทจริง

At AB&W we realize that windows and doors is an important part in the overall structure
of the house and its maintenance. Windows are also the most important factor in
controlling the house energy consumptions and ventilation. Since on average 50% of
the surface of the house is windows and doors. In addition to that a good performance
window system can help controlling air and noise that comes into you home.
That’s why all of our windows systems are tested accordance to international
standards AS1288-1977 (Safety) / AS2047-1977 (Waterproof, windproof & structural
performance) / AS 2048-1977 / UNI EN:1026 / 1027 / 12211. AB&W stands for
extreme height and width. Our team believe in aiming high to reach the top in
windows and doors industries. We’ve had many experiences in providing the market
best innovations for windows and door industries. 

AB&W “ PERFECTION OF INNOVATIONS”

AB&W INNOVATION CO.,LTD.

Manufacturer and distributor of doors and windows systems from Australia
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88, Moo 5, Setthakit 1 Rd., Khlong Maduea, Krathum Baem District, Samut
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Website: www.abandw.com E-mail:info@abandw.com

บริษัท เอบี แอนด ดับบลิว อินโนเวช่ัน จำกัด
บริษัทผูผลิตและจัดจำหน�าย ระบบประตู หนาตาง จากออสเตรเลีย

HEAD OFFICE

88 หมู 5 ถ.เศรษฐกิจ 1 ต.คลองมะเดือ อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร 74110
Tel. 034-467155

อาคาร MS SIAM TOWER ช้ัน 24
1023 หอง 242/243 ช้ัน 24 ถ.วงแหวนอุตสาหกรรม แขวงชองนนทรี
เขตยานนาวา กทม. 10120 Tel. 02-1641564-5

SHOWROOM MOMA

64/161 ม. 1 ต ตำบล ออมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

FACTORY NAVA NAKORN

ถนน นวนคร 5/4 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel. 02 529 3256

Website:www.abandw.com E-mail:info@abandw.com



Our goal is the invent and develop the most innovative windows and door systems in the
market with world class test certifications. With the engineering standards, the certified
designs and international testings, we are the leading manufacturer of the Aluminum
doors and windows industry.

Authorized with the Aluminum thickness test according to AB&W standards
Authorized with the 80 microns coating layer standard test
Authorized with the lock testing and safety standards
Authorized with the structural strength test
Authorized with the weather resistance test
Authorized with the open-close test
Authorized with the heat resistance test
Authorized with the windproof test
Water leakage and air flow test - AustSta

เราจะคิดคนและพัฒนาระบบประตู หนาตางอลูมิเนียม ดวยนวัตกรรมสูงสุด เพ�อกาวไปสู
ความเปนอันดับหนึ่งของระบบประตู หนาตาง ดวยมาตรฐานทางวิศวกรรมและการออกแบบ
ที่ไดผานมาตรฐานการทดสอบระดับสากล เพ�อเปนผูผลิตช้ันแนวหนาของอุตสาหกรรม

ผานการตรวจสอบคาความหนาอลูมิเนียมตามมาตรฐาน AB&W
ผานการตรวจสอบช้ันเคลือบผิว / ความหนาของสีที่ 80 ไมครอน
ผานการทดสอบระบบล็อคและมาตรฐานความปลอดภัย
ผานการทดสอบความแข็งแรงของโครงสราง
ผานการทดสอบความทนทานตอสภาพอากาศ
ผานการทดสอบเร�องการเปด - ปด
ผานการทดสอบการปองกันเสียง
ผานการทดสอบกันความรอน
ผานคุณสมบัติเร�องการตานทานแรงลม.
การร่ัวซึมของน้ำและการไหลเวียนของอากาศ

ประตูรั้วอลูมิเนียม
Aluminum gate

ราวกันตกอลูมิเนียม
Aluminum balcony

ระแนงอลูมิเนียม
Aluminum batten

พ้ืนอลูมิเนียม
Aluminum deck



Wood coated Aluminium, Real wood touch. ifood coating film from Italy.

อลูมิเนียมสีลายไม้ ผิวสัมผัสเสมือนไม้จริง ฟิล์มลายไม้จากประเทศอิตาลี

บริษัท เอบีแอนด ดับบลิว อินโนเวชั่น จำกัด สามารถตอบสนองความตองการในการทำสี
ของช้ินงานที่ครบครัน ต้ังแตการชุบ Anodize ไปจนถึงการทำสีแบบ Powder Coat เราได
ตระหนักถึงความประณีตของชิ้นงาน เพ�อสรางความมั่นใจในสินคา อีกทั้งยังไดรับประกัน
จากผูผลิตสีช้ันนำ ดวยกระบวนการจัดการประสิทธิภาพของเคร�องจักรและอุปกรณ เพ�อให
ไดเม็ดสีและการเคลือบผิวที่แข็งแรงมีคุณภาพ

สีชุบ Anodize เปนนวัตกรรมการชุบสีดวยเทคโนโลยีการซึบชับ ดวยกระบวนการไฟฟาเคมี
ของ Micron เขาสูเนื้อผิวอลูมิเนียม

Powder Coat เปนเทคนิคการันสีในลักษณะพิเศษ ดวยการควบคุมคุณภาพทุกเม็ดสีและ
ควบคุมทุกเง�อนไขการพนใหเรียบเนียนเทากันหมดตลอดช้ินงาน

Sahara เปนการันสีแบบพิเศษ โดยใหผิวของสีพื ้นมีลักษณะเปนเม็ดทรายติดอยู บน
ผิวอลูมิเนียมนับเปนเทรนดใหมที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน

AB&W innovat ion answers to a l l  needs for color ing the products .
From anodized to powder coating finishes. We recognize the craftsmanships
required in order to create products with perfection. The products are certified
by the leading color manufacturers, together with the efficacy of the machines,
resulting in the strength and high quality of the coloring.

ANODIZE coating is a finishing innovation with the absorbing technology by the
micron-electrochemical process allowing the coating to integrate into the
Aluminum surface.

Powder Coat is an impeccable coloring technique with the quality control
of every pigment and the spraying, ensuring the uniform smoothness
throughout the product.

Sahara is an exceptional coloring technique, giving the Aluminum surface a look
of grains. It is the new and favored design in the modern worldz.


