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  หมออุนซุป 

ขนาด 52 x 46 ซม. 

ความจุ 10 ลิตร 

เสียบไฟฟา  

มาตรฐานงานโรงแรม 

 

 

  อางอุนอาหารไฟฟา ทรงกลม 

ขนาด 47 x 42 x 18 ซม. 

ฝาปดแสตนเลส 

กําลังไฟฟา 380 วัตต 

 

 

  อางอุนอาหารไฟฟา ทรงกลม 

ขนาด 47 x 42 x 23.7 ซม. 

ฝาปดกระจํา 

กําลังไฟฟา 350 วัตต 

 

 

  เคร่ืองปงขนมปงสายพาน 

ขนาด 37 x 42 x 40 ซม. 

กําลังไฟ 1.94 กิโลวัตต 

ปรับความเร็วของสายพานได 

กําลังการผลิต 300 แผน ตอ ช่ัวโมง 

 

 

  เคร่ืองปงขนมปง 4 ชอง 

ขนาด 37.5 x 20 x 21.5 ซม. 

กําลังไฟ 1.9 กิโลวัตต 

ปรับใชทํางาน 2 ชอง  

และเลือกปรับอุณหภูมิความรอนได 

 

  เคร่ืองปงขนมปง 6 ชอง 

ขนาด 36 x 22 x 80 ซม. 

กําลังไฟ 0.16 กิโลวัตต 

มีปุมปรับเวลาแบบหมุน 

แบบไมอัตโนมัติ 

 

 

Code 

005-TT300 

Code 

005-4-Slot 

Code 

005-6-Slot 

Code 

005-D8001 

Code 

005-D201G 

Code 

005-D201 
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 ชุดอางอุนอาหารไฟฟา 

ทรงสี่เหล่ียม 

ขนาด 41.9 x 40.4 x 23.7 ซม. 

ฝาปดกระจก 

กําลังไฟฟา 380 วัตต 

 

 ชุดอางอุนอาหารไฟฟา 

ทรงสี่เหล่ียม 

ขนาด 41.9 x 40.4 x 18ซม. 

ฝาปดสแตนเลส 

กําลังไฟฟา 380 วัตต 

 

 

 ถาดเซรามิก เนื้อเพอรซิเลน 

ทรงสี่เหล่ียม 

ใสรองชุดอางอุนอาหาร 

(สินคาแนะนํา) 

 

 

 

 ถาดเซรามิก เนื้อพอลิเมอร 

ทรงกลม 

ใสรองชุดอางอุนอาหาร 

(สินคาแนะนํา) 

 

 

 ถาดเซรามิก เนื้อพอลิเมอร 

ทรงกลม 

แบง 2 คล่ืน 

ใสรองชุดอางอุนอาหาร 

(สินคาแนะนํา) 

 

 ถาดเซรามิก เนื้อพอลิเมอร 

ทรงกลม 

แบง 2 ชอง 

ใสรองชุดอางอุนอาหาร 

(สินคาแนะนํา) 

 

    

Code 

005-D10 

Code 

005-D10S 

Code 

005-D20 

Code 

005-D202 

Code 

005-D202G 

Code 

005-D30 



หนา 52 

Buffetware-ชุดอุนอาหารนกนางนวล 

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281 

 There are many other model that wasn’ t printed. You should visit our website for more de-
tail. 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เลกาซี ทรงกลม อารที 

บานเปดสไลดได 90 องศา 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 ซม. 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เลกาซี  

หมอซุปใหญ 

 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

ลักซฺซูรี ออบลอง อารที 

บานเปดสไลดได 90 องศา 

สามารถเพิ่มเติมอาง 

อุนอาหาร 1/2 หรือ 1/3 

เพ่ือความหลากหลายได 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เลกาซี 

สามารถเพิ่มเติมอาง 

อุนอาหาร 1/2 หรือ 1/3 

เพ่ือความหลากหลายได 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

จรวด ขนาดใหญ 

ขนาด 32.5 x 59.8 x 30 ซม. 

ความจุ 8.2 ลิตร 

(ฝาปด อางใสนํ้า อางใสอาหาร ขาต้ัง 

ตะเกียงแอลกอฮอล 2 อัน) 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เลกาซี ออบลอง อารที 

บานเปดสไลดได 90 องศา 

สามารถเพิ่มเติมอาง 

อุนอาหาร 1/2 หรือ 1/3 

เพ่ือความหลากหลายได 

Code 

005-100340653 

Dim: 

Big 

005-100340631 Small 

Code 

005-100240152 

Code 

005-100340461 

Dim: 

Big 

005-100340462 Small 

Code 

005-100340462 

Code 

005-100340207 

Code 

005-100340458 



Buffetware-ชุดอุนอาหารนกนางนวล 

คลังครัวเรือนซัพพลาย โทร 053-660282,787300 โทรสาร 053-660281 
หนา 53 

 There are many other model that wasn’ t printed. You should visit our website for more de-
tail. 

 ชุดอางอุนอาหาร 

ลักซฺซูรี ทรงกลม อารที 

บานเปดสไลดได 90 องศา 

มี 2 ขนาด 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เอ็มเพอร จีเอสคลาส  

ออบลอง อารที  

ขนาดใหญ 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เอ็มเพอร จีเอสคลาส  

ทรงกลม 

มี 2 ขนาด  

 ชุดอางอุนอาหาร 

ซุปคู  

เอ็มเพอร จีเอสคลาส  

 

  

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เอ็มเพอร จีเอสคลาส ออบลอง 

รุนขาแกะลาย 

สามารถเพิ่มเติมอาง 

อุนอาหาร 1/2 หรือ 1/3 

เพ่ือความหลากหลายได 

 ชุดอางอุนอาหาร 

เอ็มเพอร จีเอสคลาส  

ทรงกลม 

รุนขาแกะลาย 

มี 2 แบบ 

Code 

005-100340405 

Dim: 

30 Cm. 

005-100340401 36 Cm. 

Code 

005-100340454 

Code 

005-100340436 

Dim: 

30 Cm. 

005-11000277 36 Cm. 

Code 

005-100340454 

Code 

005-100340459 

Code 

005-100340440 

Dim: 

30 Cm. 

005-100340441 36 Cm. 
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 อางอุนอาหาร 

นําเขาแบบไมเสียบไฟฟา 

ขนาด 46 x 38 x 39 ซม. 

ทรงสี่เหล่ียม 

สแตนเลสเกรด 18-8 

 

 อางอุนอาหาร 

นําเขาแบบไมเสียบไฟฟา 

ขนาด 64 x 35 x 39 ซม. 

ทรงสี่เหล่ียม 

สแตนเลสเกรด 18-8 

เปดได 90 องศา 

 อางอุนอาหาร 

ซุปคู 

นําเขาแบบไมเสียบไฟฟา 

ขนาด 64 x 35 x 34 ซม. 

ทรงสี่เหล่ียม 

สแตนเลสเกรด 18-8 

 

 อางอุนอาหาร 

แบบ Full Size 

ไซส 1/1 

ความยาวเต็มอางอุนอาหาร 

ทรงสี่เหล่ียม 

 อางอุนอาหาร 

ไซส 1/2 

จํานวน 2 ใบ 

 อางอุนอาหาร 

ไซส 1/3 

จํานวน 3 ใบ 

 

 

 รถเข็ญชุดอานอุนอาหาร 

สแตนเลส 

เหมาะกับการ 

เสริฟถึงที่ 

 

      

                              

Code 

005-100-000-001 

Code 

005-100-000-002 

Code 

005-100-000-003 

Code 

005-100-000-364 

Code 

005-1301 

Code 

005-2101 

Code 

005-2103 
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 ชุดอางอุนอาหาร 

นําเขาแบบไมเสียบไฟฟา 

ขนาด 30 x 33  ซม. 

สแตนเลสเกรด 18-8 

 

 

 ชุดอางอุนอาหาร 

นําเขาแบบไมเสียบไฟฟา 

ขนาด 30 x 39  ซม. 

สแตนเลสเกรด 18-8 

 

 

 

 เคร่ืองอุนกาแฟ 2 หัวเตา 

กําลังไฟ 0.16 กิโลวัตต 

ขนาด 36 x 22 x 8  ซม. 

ทําดวยแสตนเลสไมเปนสนิม 

 เคร่ืองอุนกาแฟ 

อุน 1 หัวเตา ตม 1 หัวเตา 

กําลังไฟ 0.53 กิโลวัตต 

ขนาด 36 x 20 x 8.5  ซม. 

ทําดวยแสตนเลสไมเปนสนิม 

 เคร่ืองอุนกาแฟ 

อุน 1 หัวเตา ตม 1 หัวเตา  ยกสูง 

กําลังไฟ 0.53 กิโลวัตต 

ขนาด 20 x 41 x 12  ซม. 

ทําดวยแสตนเลสไมเปนสนิม 

 แปรงทําความสะอาด 

ใชสําหรับ 

ทําความสะอาดโถกาแฟ 

 

 ถังตมกาแฟ 

ความจุ 11 ลิตร 

ประมาณ 75 ถวย 

ทําดวยแสตนเลสไมเปนสนิม 

Code 

005-2801 

Code 

005-2802 

Code 

005-WM2 

Code 

005-BWM2 

Code 

005-SBWM2 

Code 

005-3264 

Code 

005-Coffee-URN 
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 ปายบอกสินคา 

Coffee, Iced Tea, Hot Tea 

ปายบอกสินคา 

แบบสามเหล่ียม 

 

 ถังตมน้าํไฟฟา นกนางนวล 

รุนดิจิตอล 

มี 3 รุน (แถมผาหนังหุมความรอน) 

 ถังตมน้าํไฟฟา นกนางนวล 

2 ช้ัน  

ความจุ 14, 21, 36.5 ลิตร 

 

 คูลเลอรแสตนเลส นกนางนวล 

ความจุ 8.5, 11, 14, 21, 36.5 ลิตร 

 

 

 โถกาแฟ 

พลาสติก 

กนเปนแสตนเลส 

ความจุ 1.8 ลิตร 

ประมาณ 12 ถวย 

(ตกไมแตก) 

 

 โถกาแฟ 

โถแกว 

ความจุ 1.8 ลิตร 

ประมาณ 12 ถวย 

 

 

 

 ปายจอง 

RESERVED 

ปายจอง 

แผนพลาสติก 

ใชวางบนโตะอาหาร 

 

Code 

005-Kinox 

Code 

005-CBL 

Code 

Sign 

Code 

005-Cofs 

Detail 

Coffee 

005-JC Iced Tea 

005-HT Hot Tea 

Code 

005-Bucket-14 

Cap : 

14 L 

005-Bucket-21 21 L 

005-Bucket-36.5 36.5 L 
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 โถใสน้ําวาน 

ความจุ 8 ลิตร ชนิด 1 หัว 

ขนาด 27 x 56 ซม. 

พลาสติกโพลีคารบอเนต 

ฐานเปนแสตนเลส 

 

 โถใสน้ําวาน 

ความจุ 8 ลิตร ชนิด 2 หัว 

ขนาด 56 x 57 ซม. 

พลาสติกโพลีคารบอเนต 

ฐานเปนแสตนเลส 

 

 

 หัวจายน้ําหวาน  

แบบเด่ียว 

ลัคซูรี่ 

 

 หัวจายน้ําหวาน  

แบบหัวคู 

ลัคซูรี่ 

 

 

 โถใสซีเรียล 

แบบหัวเด่ียว 

ขนาด 34.8 x 66 ซม. 

ความจุ 5 ลิตร 

 

 

 โถใสซีเรียล 

แบบหัวคู 

ขนาด 34.8 x 66 ซม. 

ความจุ 5 ลิตร 

Code 

005-10401-2 

Code 

005-10402-2 

Code 

005-100388006 

Code 

005-100388063 

Code 

005-10301-1 

Code 

005-10302-1 
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   ถาดใสขนม 

ทรงกลม มีฝาปด 

ขนาด 20 x 50 ซม. 

ฝาครอบเปนพลาสติกอะคลิริก 

 

 

   ท่ีครอบขนม 

พลาสติกอะคลิริก 

เปดได 90 องศา 

 

 

 ถาดใสขนม 

ทรงสี่เหล่ียม มีฝาปด 

ขนาด 54 x 39 ซม. 

ฝาครอบเปนพลาสติกอะคลิริก 

 

 

 

  โถใสซีเรียล 

แบบ 3 หัว 

โถเปนอะคลิริกใส 

ความจุแตละโถ 4.5 ลิตร 

สามารถหมุนโถจายซีเรียลได 

 

 

 คูลเลอรเก็บเคร่ืองดื่มรอนเย็น 

ความจุ 35 ลิตร 

ทําจากโพลิเอธิลีน 2 ช้ัน 

มีความสามารถในการเก็บ 

ขนาด 50 x 40 x 58 ซม. 

 

 โถใสนม 

ความจุ 8 ลิตร 

ขนาด 27 x 56 ซม. 

 

           

Code 

005-103023 

Code 

005-CAI009 

Code 

005-10602 

Code 

005-88062 

Code 

005-88061 

Code 

005-88063 
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 ฝาครอบอาหาร 

พลาสติกอะคลิริก ทรงเหล่ียม 

เปดได 90 องศา 

ขนาด 36.5 x 52.5 x 16 ซม. 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

ทรงเหล่ียม 

พรอมถาด แสตนเลส ทรงต้ืน 

ความหนาของถาด 20 มม. 

ขนาด 36.5 x 52.5 ซม. 

 

 ฝาครอบอาหาร 

ทรงเหล่ียม 

พรอมถาด แสตนเลส ทรงลึก 

ความหนาของถาด 65 มม. 

ขนาด 36.5 x 52.5  ซม. 

 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

พรอมตะกราหวาย  

ทรงกลม 

ขนาด 40 x 10 ซม. 

 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

พรอมตะกราหวาย  

ทรงเหล่ียม 

ขนาด 36.5 x 32.5 x 9 ซม. 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

พลาสติกอะคลิริก ทรงกลม 

เปดได 90 องศา 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 40 ซม. 

 

 

Code 

005-BF8807 

Code 

005-BF88013 

Code 

005-BFPC88681L 

Code 

005-BFPC88189L 

Code 

005-BF8813 

Code 

005-BF88117 
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   ฝาครอบขนมเคก 

ขนาด 

เสนผานศูนยกลางถาด 11 น้ิว 

เสนผานศูนยกลางฝาครอบ 8 น้ิว 

 

 

   ท่ีฝาครอบขนม 

ขนาด 30 x 45 x 10 ซม. 

ฝาเปนพลาสติกใส 

ถาดเปนพลาสติก 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

สามารถเขาไมโครเวฟได 

แชเย็นได 

ขนาด 25 x 11.5 ซม. 

สามารถทนอุณหภูมิได 

0-120 องศาเซลเซียล 

 

 

  ฝาครอบอาหาร 

พลาสติกอะคลิริก 

พรอมถาดพลาสติก 

ขนาด 36.5 x 52.5 ซม. 

ความหนาของถาด 65 มม. 

 

 ฝาครอบอาหาร 

พลาสติกอะคลิริก 

พรอมถาดพลาสติก 

ขนาด 36.5 x 52.5 ซม. 

 

 

 

 

 ฝาครอบขนมเคก 

พรอมถาดทรงกลม 

มี 2 ขนาด  

 

           

Code 

005-BF887117 

Code 

005-BF88189L+CIB 

Code 

005-NA26 

Dim: 

26 Cm. 

005-NS22 22 Cm. 

Code 

005-RW93330 

Code 

005-RW9006 

Code 

005-PN926 
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 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 30 x 30 x 9 ซม. 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 41.5 x 48 x 85 ซม. 

 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 38 x 43 x 78 ซม. 

 

 

 

 ฝาครอบอาหาร 

พลาสติกอะคลิริก 

เขาตูแชได 

ขนาด 12 x 5 ซม. 

 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 40 x 45 x 68.5 ซม. 

 

 

 ชั้นวางจาน 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 38 x 43 x 78 ซม. 

 

 

Code 

005-CCP-12A 

Code 

005-HR002 

Code 

005-HR003 

Code 

005-HR029-29 

Code 

005-HR001L 

Code 

005-HR001M 
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   ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 23 x 23 x 38 ซม. 

 

 

   ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 3 ขา  

ขนาดเทากันตางกันที่ 

ความสูง 

ขนาด 23 x 23 x 8, 12, 18 

ซม. 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 35 x 30 x 30 ซม. 

รวมจานแกวสามใบ 

 

 

  ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 65 x 65 x 45 ซม. 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 62 x 62 x 100 ซม. 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 32 x 32 x 55.5 ซม. 

 

           

Code 

005-HR005M-NET 

Code 

005-HR010L 

Code 

005-HR010M 

Code 

005-HR010ss 

Code 

005-HR013S 

No. 

1 

005-HR013M 2 

005-HR013L 3 

Code 

005-HR0145SET 
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 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

พรอมจานแกว 

 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

แบบบันได 

พรอมจานเซรามิก 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

ขนาด 34 x 39 x 37.5 ซม. 

อาจเพ่ิมมุงสีขาวเพ่ือกันแมลงได 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

พรอมจานแกว 

 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

รูปใบไม 

 

 

 

 ชั้นโชวอาหาร 

โครงสรางเปนเหล็กพนสีดํา 

ไมเปนสนิม 

รูปตาขาย 

 

 

Code 

005-HR033-2 

Code 

005-HR001S 

Code No. 

005-HR019-18S 1 

005-HR019-18L 2 

Dim : 

20 x 20 x18 Cm. 

22 x 30 x 18 Cm. 

Code No. 

005-HR021S 1 

005-HR021M 2 

Dim : 

30 x 30 x 8 Cm. 

30 x 30 x 12 Cm. 

005-HR021L 3 30 x 30 x 18 Cm. 

Code No. 

005-HR022S 1 

005-HR022M 2 

Dim : 

30 x 30 x 8 Cm. 

30 x 30 x 12 Cm. 

005-HR022L 3 30 x 30 x 18 Cm. 

Code No. 

005-HR023S 1 

005-HR023M 2 

Dim : 

30 x 38 x 8 Cm. 

30 x 38 x 12 Cm. 

005-HR023L 3 30 x 38 x 18 Cm. 
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   ทัพพ ี

ตักบุฟเฟต 

ขนาด 6.5 x 34 ซม. 

 

 

   กระบวย 

ตักบุฟเฟต 

ขนาด 8.5 x 32 ซม. 

 

 

 ตะหลิว 

ตักบุฟเฟต 

ขนาด 11.5 x 36.5 ซม. 

 

 

 ท่ีวางชอน ตะเกียบ 

Dargon 

ขนาดที่วางชอน 2.5 ซม. 

ความยาว 9 ซม. 

 

  ฝาครอบอาหาร 

แบบจานเดียว 

ขนาดเล็ก 

เขาตูแชได, เขาเครื่องลางจานได 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10  x 3 น้ิว 

 ฝาครอบอาหาร 

แบบจานเดียว 

เขาตูแชได, เขาเครื่องลางจานได 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 11 x 3 น้ิว 

ขนาดกลาง 

 ฝาครอบอาหาร 

แบบจานเดียว 

เขาตูแชได, เขาเครื่องลางจานได 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 x 3 น้ิว 

ขนาดใหญ 

 ฝาครอบอาหาร 

แบบจานเดียว 

เขาตูแชได, เขาเครื่องลางจานได 

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 10 x 3 น้ิว 

ขนาดเล็ก แสตนเลส 

Code 

005-JW10 

Code 

005-JW11 

Code 

005-JW12 

Code 

005-SLT10 

Code 

005-HR0145SET 

Code 

005-MSE08 

Code 

005-MSE08 

Code 

005-CSS-Dragon 
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 ทัพพีเหล่ียม 

ตักบุฟเฟต 

แสตนเลส 

ขนาด 7.6 ซ.ม. 

 กระบวย 

ตักบุฟเฟต 

แสตนเลส 

ขนาด 3.5 น้ิว 

 คีมคีบ 

สปาเก็ตต้ี 

แสตนเลส 

ขนาดยาว 9 น้ิว 

 

 คีมคีบ 

สลัด 

แสตนเลส 

ขนาดยาว 9 น้ิว 

 

 

 วางชอน ตะเกียบ 

Plain 

ขนาดที่วางชอน 3 ซม. 

ความยาว 7.3 ซม. 

 

 วางทัพพี หรือกระบวย 

Malamin 

ขนาดที่วางชอน 9 ซม. 

ความยาว 18 ซม. 

 

 วางทัพพี หรือกระบวย 

แสตนเลส 

 

 

 

 ทัพพ ี

ตักบุฟเฟต 

แสตนเลส 

ขนาด 7 ซม. 

 

Code 

005-MS09 

Code 

005-MS10 

Code 

005-CSS-Plain 

Code 

017-I80859 

Code 

005-MS15 

Code 

005-MS07 

Code 

005-MS08 

Code 

005-MS007 
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   เขงนึ่งติ่มซํา 

ขอบแสตนเลส 

สินคานําเขา 

แข็งแรงคงทน 

 

 

 แผนรองแสตนเลส 

รองเขงต่ิมซํา 

สินคานําเขา 

แข็งแรงคงทน 

มีหลายขนาด 

 

 

 ตะเกียบ 

ตะเกียบดํา 

สลักแผนทอง 

ขนาดความยาว 10.5 น้ิว 

 

 

 

  เขงนึ่งติ่มซํา 

สินคานําเขา 

แข็งแรงคงทน 

 

 

 

  เขงนึ่งติ่มซํา 

สินคานําเขา 

แข็งแรงคงทน 

 

 

 

 เขงนึ่งติ่มซํา 

สินคานําเขา 

แข็งแรงคงทน 

ขนาดใหญพิเศษ 

ขนาด 20 น้ิว 

           

Code 

005-T05 

Dim : 

5” 

005-T06 6” 

005-T08 8” 

Code ฝา 

005-TL05 

005-TL06 

005-TL08 

Code 

005-T20 

Code : ฝา 

005-TL20 

Code 

005-TS05 

Dim : 

5” 

006-TS06 6” 

Code 

006-KCT406 

Code 

005-T10 

Dim : 

10” 

005-T12 12” 

005-T14 14” 

Code ฝา 

005-TL10 

005-TL12 

005-TL14 

Code 

005-SL004 

Dim : 

4” 

006-SL0045 4.5” 
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 ตะเกียบ 

ตะเกียบดํา 

สลักแผนเงิน 

ขนาดความยาว 10.5 น้ิว 

 

 ตะเกียบ 

เมลามีน 

สีดํา, สีขาว, สีแดง 

ขนาดความยาว 9.5 น้ิว 

 ชุดอางอุนอาหารไฟฟา 

ระบบดิจิตอล 

ใชกําลังไฟ 2500 W 220-240 V 

ขนาด 34.5 x 54.5 x 33.5 ซม. 

 

 ชุดลวก 

ลวกเสนพลาสตา 

ลวกเสนกวยเต๋ียว 

 

 

 ตะเกียบ 

ตะเกียบดํา 

สลักแผนเงิน 

ขนาดความยาว 10.5 น้ิว 

 

 ตะเกียบ 

ตะเกียบดํา 

ดามเงิน 

ขนาดความยาว 10.5 ซม. 

 

 ตะเกียบ 

ตะเกียบดํา 

ดามทอง 

ขนาดความยาว 10.5 ซม. 

 

 ตะเกียบ 

ตะเกียบแสตนเลส 

ขนาด 

ความยาว 9.5 ซม. 

 

Code 

006-ME-C 

Code 

005-100-388-003 

Code 

006-KCT407 

Code 

006-KCT604 

Code 

006-KCT605 

Code 

006-KCT136 

Code 

006-KCT407 

Code 

005-100-309-939 
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   เคร่ืองอุนยาง ไสกรอก 

ระบบดิจิตอล 11 แกน 

ผิวแกนเปน Non-Stick 

แบบมีลินชัก และ 

แบบไมมีล้ินชัก 

 

 โถจายน้ําหวาน 

รุนเสียบไฟฟา 

ชนิด 2 โถ 

ขนาดโถ 18.9 ลิตร 

 

 โถจายน้ําหวาน 

รุนเสียบไฟฟา 

ชนิด 2 โถ 

ขนาดโถ 9 ลิตร 

 

 โถจายน้ําหวาน 

รุนเสียบไฟฟา 

ชนิด  โถ 

ขนาดโถ 18.9 ลิตร 

  ถาดรอง 

ถาดรองน่ึงต่ิมซํา 

แสตนเลส 

 

  ชุดหมออุนซุป 

แบบคู 

 

 เคร่ืองอุนยาง ไสกรอก 

ระบบดิจิตอล 7 แกน 

ผิวแกนเปน Non-Stick 

แบบ 7 แกน 

แกนเปนแสตนเลส 

 

 

 ชุดสลัดบาร 

แบบ 4 ชอง 

แสตนเลสโชวอาหาร 

ฝาครอบ 

ที่ใสซอส 

 

Code 

005-100-387-031 

Code 

005-100-340-010 

Detail 

แกนเปน Non-stick 

005-100-340-011 แกนเปน Stanless 

005-100-340-012 ฝาครอบอะคลิริก 

Code 

005-100-340-013 

Dim : 

รุนมีล้ินชัก 

005-100-340-014 รุนไมมีล้ินชัก 

005-100-340-015 ฝาครอบอะคฃิริก 

Code 

005-E275-3 

Code 

005-D225-3 

Code 

005-100-340-005 

Code 

005-100-387-248 

Code 

005-D355-3 
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 โถจายน้ําหวาน 

รุนเสียบไฟฟา 

ชนิด 1 โถ 

 

 

 โถจายน้ําหวาน 

รุนเสียบไฟฟา 

ชนิด  โถ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code 

005-D155-3 

Code 

006-E475-3 


