
ยปิรอค จดัแสดงหนา้ผาจาํลอง 

โชวป์ระสทธภิาพโซลชูนสยปิซมอจัฉรยิะ ณ งานสถาปนกิิ ั่ ์ ั ’59 

 

บรรยายภาพ: บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมั

คณุภาพสงูภายใตแ้บรนด ์“ยปิรอค”  นําโดย ธงชย กมลพัฒนะ ั (ที ่3  จากซาย้ ) ผูอํ้านวยการ

ฝ่ายขายภายในประเทศตา่งประเทศ, สหทัยา ทองปรชีา (ที ่2  จากซาย้ ) ผูอํ้านวยการฝ่าย

การตลาด, เปมกิา ทะวไิชย (ที ่1  จากซาย้ ) ผูจั้ดการผลติภัณฑร์ะบบผนังยปิซมั, มรกต จติอารี

เสถยีร (ที ่2  จากขวา) ผูจั้ดการผลติภณัฑแ์ผน่ฝ้าเพดานและกลุม่สนคา้โครงครา่วเหล็ก และิ

วศิษฎ ์ชยสทธโิรจน ์ิ ั ิ (ที ่1  จากขวา)  ผูจั้ดการผลติภณัฑก์ลุม่ปนูฉาบ รว่มจัดแสดงบทูนําเสนอ

ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งใหมล่า่สดุภายใตแ้นวคดิ “Gyproc Fit Your Style” ณ 

งานสถาปนกิ’59 อาคารชาเลนเจอรฮ์อลล ์1-3 เมอืงทองธาน ีเมือ่เร็วๆ นี ้

 

กรงุเทพฯ – 27 เมษายน 2559 บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) ผูผ้ลตินวตักรรมยปิซมคณุภาพสงูั

ภายใตแ้บรนด ์“ยปิรอค” และผูใ้หบ้รกิารโซลชูนสระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากวา่ ั่ ์ 45 ปี รว่มจัดแสดงบทูนําเสนอ

ผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยกีารกอ่สรา้งใหมล่า่สดุ ภายในงานแสดงเทคโนโลยสีถาปัตยกรรม ครัง้ที ่ 30 (งาน

สถาปนกิ'59) ระหวา่งวนัที ่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอรฮ์อลล ์ 1-3 อมิแพ็คอารน่ีา 

เมอืงทองธาน ี โดยครัง้นี ้ยปิรอคนําเสนอนวตักรรมใหมภ่ายใตแ้นวคดิ “Gyproc Fit Your Style” ซงมไีฮไลท์ึ่

คอืกําแพงหนา้ผาจําลอง (Gyproc Climbing Wall) เพือ่โชวป์ระสทธภิาพการใชงานและความแข็งแกรง่อนัน่าทึง่ิ ้

ของนวตักรรมแผน่ยปิซม ยปิรอค ฮาบโิต ้ั   (Gyproc® HabitoTM) 



  

แนวคดิ Gyproc Fit Your Style นําเสนอนวตักรรมการกอ่สรา้งใหมล่า่สดุและรปูแบบการใชงานผลติภณัฑ์้

ยปิซมคุั ณภาพสงูภายใตแ้บรนด ์ “ยปิรอค” ในการกอ่สรา้งและตกแตง่อาคารทีส่วยงามไดอ้ยา่งไรข้อ้จํากดั ซงมทีัง้ึ่

การใชผนังยปิซมบอรด์ แผน่ฝ้าเพดาน ระบบโครงโลหะ และผลติภณัฑป์นูปลาสเตอร ์ รวมถงึผลติภณัฑอ์ืน่ๆ เพือ่้ ั

การสรา้งสรรคไ์ลฟ์สไตลก์ารพักอาศยทีเ่หนอืระดบั โดยมกีจิกรรมไฮไั ลทค์อืการจัดแสดงหนา้ผาจําลองทีส่รา้งดว้ย

โซลชูนสผนังยปิซมรปูแบบใหม ่ ยปิรอค ฮาบโิต ้ั่ ์ ั   (Gyproc® HabitoTM) ซงสมบรูณ์แบบทัง้ดา้นความแข็งแกรง่ึ่

ความทนทาน ประสทธภิาพการใชงานสงู และคณุภาพทีเ่ชอถอืได ้ โดยสามารถรับน้ําหนักของการปีนป่ายไดอ้ยา่ิ ้ ื่

น่าทึง่ พรอ้มคณุสมบตัป้ิองกนัการกระแทกไดอ้ยา่งดเียีย่ม ป้องกนัเสยง และตดิตัง้ไดง้า่ย ี  

  

มร.รชิารด์ จเูชร ี กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) เปิดเผยวา่ “เรารูส้กึ

ตืน่เตน้อยา่งมากทีจ่ะไดม้โีอกาสจัดแสดงนวตักรรมอกีครัง้ในงานสถาปนกิ’59 ซงนับเป็นงานเอ็กึ่ ซโปครัง้สาคญัที่์ ํ

รวบรวมทัง้ผูค้า้และผูบ้รโิภค ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ราไดจั้ดแสดงโซลชูนสเพือ่การกอ่สรา้งชนเลศิและได ้ั่ ์ ั ้ พบกบักลุม่

ลกูคา้ใหมอ่กีเป็นจํานวนมาก ผูเ้ขา้ชมงานยังสามารถขอคําปรกึษาเรือ่งการตกแตง่บา้นจากทมีผูเ้ชยวชาญของเราที่ี่

พรอ้มใหบ้รกิารอยา่งเป็นกนัเอง ตลอดจนรว่มเลน่เกมสและพบกบักจิกรรมอกีมากมายภายในบทูยปิรอค ซงเรารูส้ก์ ึ่ ึ

ยนิดเีป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะไดต้อ้นรับลกูคา้ ผูรั้บเหมา สถาปนกิ และผูบ้รโิภคทกุทา่นในงานครัง้นี”้  

  

ยปิรอคจะนําเสนอ 3 ผลติภณัฑใ์หมใ่นงานสถาปนกิ’59 ไดแ้ก ่ ปนูยปิรอค แม็กเนตคิ (Gyproc® Magnetic 

Plaster) ปนูฉาบตกแตง่ภายในสตูรพเิศษทีทํ่าใหผ้นังทั่วไปสามารถยดึเกาะกบัแถบแมเ่หล็กได ้ พรอ้มคณุสมบตัิ

การปกปิดรอยแตกรา้วไดเ้นยีนสนทิ ฝ้าเพดานยปิโทน (Gyptone) แผน่ฝ้าทีส่ามารถดดูซบเสยงสะทอ้นภายในั ี

หอ้ง และชวยปรับสภาพอากาศภายในหอ้งไดอ้ยา่งดเียีย่ม เหมาะสาหรั่ ํ บสถาบนัการศกษา โรงเรยีน โรงพยาบาล ึ

รา้นคา้ และสานักงาน และ ํ แผน่ยปิซม กลาสรอค เอช โอเชยน ั ี (Glasroc H Ocean) แผน่ยปิซมสาหรับใชในั ํ ้

พืน้ทีเ่ปียก ดว้ยคณุสมบตัป้ิองกนัความชนและเชอรามากกวา่แผน่ยปิซมทั่ื้ ื้ ั วไป นอกจากนี ้ผูเ้ขา้เยีย่มชมบทูยปิรอค

ยังสามารถขอคําแนะนําเกีย่วกบัผลติภณัฑอ์ืน่ๆ รวมถงึแนวทางการสรา้งสรรคไ์ลฟ์สไตลก์ารพักอาศยชนเลศิจากั ั ้

ทมีผูเ้ชยวชาญไดต้ลอดระยะเวลาการจัดงานี่    

  

หากตอ้งการขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักจิกรรมและโปรโมชนของยปิรอคภายในงาน กรณุาั่ ตดิตามขา่วสารบนเฟสบุค๊ 

ยปิรอคคลบั ที ่ www.facebook.com/gyprocclub พรอ้มลุน้รับของรางวลัพรเีมีย่มจากยปิรอคบนหนา้เพจได ้

ตลอดชวงเวลาการจัดงานสถาปนกิ่ '59 

### 

  
เกีย่วกบั บรษิทั ไทยผลติภณัฑย์บิซม จาํกดั ั่ (มหาชน) 
  

http://www.facebook.com/gyprocclub


บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) กอ่ตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบรษัิทแรกทีดํ่าเนนิการผลติแผน่
ยปิซมและปนูปลาสเตอรใ์นประเทศไทย ผลติภณัฑข์องไทยผลติภณัฑย์บิซมไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางในั ั่
วงการอตุสาหกรรมกอ่สรา้งทั่วเมอืงไทยและภมูภิาคเอเชยแปซี ฟิิค ปัจจบุนัมโีรงงานรองรับการผลติ 2 แหง่ ซง่ึ
ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จังหวดัชลบรุ ีและ อําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรอียธุยา ไทยผลติภณัฑ์
ยบิซม นําเสนอสนคา้และการบรกิารครบวงจร ครอบคลมุทัง้แผน่ยปิซม ฝ้าเพดาน ระบบโครงสรา้ง และปนูั่ ิ ั
ปลาสเตอร ์พรอ้มโซลชูนในการตกแตง่อาคารสาหรับผูใ้ช ั่ ํ ้  
  
ดว้ยการตระหนักถงึความสาคญัในการอนุรักษ์สงแวดลอ้ม บรษัิทจงึยดึมั่นการดําเนนิงานภายใตแ้นวคดิยปิํ ิ่
รอค 3G  ไดแ้ก ่ Green Products ดว้ยมาตรฐาน ASTM D5116-90 จงึรับประกนัวา่ผลติภณัฑม์กีารแพรก่ระจาย
ของสารเคมใีนระดบัตํา่  ผลติจากวสัดรุไีซเคลิและเป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มไมน่อ้ยกวา่ ิ่ 30% และปราศจากสาร
กมัมันตรังสหรอืสารทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ี Green Solutions  นําเสนอระบบผนังและฝ้าเพดานแบบประหยัด
พลงังาน อาท ิ โซลชูนเทอรม์ัล ทีส่ามารถป้องกนัความรอ้นจากภายนอกแพรเ่ขา้สภูายในอาคาร จงึชวยลดภั่ ่ ่ าระ
ของเครือ่งปรับอากาศและลดการปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดส์ชูนบรรยากาศ และ ่ ั ้ Green Manufacturing เนน้
กระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรตอ่สงแวดลอ้มทกุขัน้ตอน พรอ้มตดิตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยทีทั่นสมัยและระบบประหยัิ่ ี
พลงังานประสทธภิาพสงู รับรองดว้ยมาตรฐาน ิ ISO 14001 และ ผลติภณัฑฉ์ลากสเขยีว ี (Green Label) 

             
เกีย่วกบั แซง-โกแบ็ง ( Saint-Gobain ) 
บรษัิท ไทยผลติภณัฑย์บิซม จํากดั ั่ (มหาชน) เป็นสวนหนึง่ของบรษัิทแซง่ -โกแบ็ง เครอืบรษัิทการผลติโครงสรา้ง
อาคารรายใหญข่องโลก ซงมคีวามเชยวชาญระดบัสงูในการออกแบบ การผลติ และการจัดึ่ ี่ จําหน่ายผลติภณัฑใ์ห ้
ตรงกลุม่ผูบ้รโิภคทัง้ในวงการอตุสาหกรรม และกลุม่ผูใ้ชทั่วไป โดยบรษัิทไดล้งทนุเพือ่การวจัิยและพัฒนา้
กระบวนการผลติอยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่นําเสนอผลติภณัฑค์ณุภาพสงูในราคาทีคุ่ม้คา่ ซงผูบ้รโิภคจะไดรั้บประโยชน์ึ่
จากผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทธภิาพสงู ไมก่่ิ อใหเ้กดิอาการภมูแิพ ้ตอ่ตา้นแบคทเีรยี มคีวามสวยงามและอายกุารใชงาน้
ทีย่าวนาน ในขณะทีผู่ใ้ชสามารถตดิตัง้ผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งงา่ยดาย ชวยประหยัดเวลาและเพิม่สวสัดภิาพในการ้ ่
ปฏบิตังิาน  
  
แซง-โกแบ็ง ดําเนนิงาน 4 กลุม่ธรุกจิ ไดแ้ก ่กลุม่นวตักรรมกระจกแผน่เรยีบ กลุม่ธรุกจิบรรจภุณัฑ ์กลุม่ผลติภณัฑ์
วสัดกุอ่สรา้ง และกลุม่การจัดจําหน่ายวสัดกุอ่สรา้ง ปัจจบุนั แซง-โกแบ็ง ดําเนนิธรุกจิมาแลว้กวา่ 350 ปี และมี
พนักงานผูเ้ชยวชาญกวา่ ี่ 180,000 คนทั่วโลก ซงสามารถยนืยันถงึความชานาญการ และการนําเสนอโซลชูน ที่ึ่ ํ ั่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทีแ่ตกตา่งในแตล่ะพืน้ทีไ่ดอ้ยา่งลงตวั แซง-โกแบ็ง ยังไดรั้บการรับรองใหเ้ป็น 1 ใน 
10  บรษัิทผูว้า่จา้งยอดเยีย่มแหง่เอเชยแปซฟิกประจําปี ี ิ 2016 

  

หากตอ้งการรายละเอยีดเกีย่วกบัยปิรอคและแซง-โกแบ็ง กรณุาเยีย่มชมเว็บไซต ์ http://www.gyproc.co.th/ 
หรอื https://www.facebook.com/GyprocClub 
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