
หินลูกเต๋าแบบก้อน
และแบบแผ่นสำาเร็จรูป

COBBLE STONES AND MESH
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ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

ขอบสระว่ายน้ำา

PP-CU-013
หินลูกเต๋าแบบก้อน
บะซอลต์ สีดำ�
Black Basalt Cobblestone Cube

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตเท�สย�ม
Siam Grey Granite Cobblestone Cube

PP-CU-028
หินลูกเต๋าแบบก้อน
Absolute Black
Absolute Black Cobblestone Cube

PP-CU-016
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีข�ว
White Granite Cobblestone Cube

ประเภทหิน (Stone) : บะซอลต์ (Basalt)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : บะซอลต์ (Basalt)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.
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ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-CU-005
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเท�
Grey Granite Cobblestone Cube

PP-CU-018
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีดำ�
Black Granite Cobblestone Cube

PP-CU-031
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเหลือง
Yellow Granite Cobblestone Cube

PP-CU-049
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตจูพ�ร�น�
Juparana Granite Cobblestone Cube

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3-5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) :  ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.
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ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-CU-019
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเท� ผืนผ้�
Grey Granite Cobblestone Regtangle

PP-CU-038
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีข�ว ตัดเรียบ 5 ด้�น
White Granite Cobblestone Cube with 5 sawn cut sides and 
natural surface

PP-CU-050
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตจูพ�ร�น� ผืนผ้�
Juparana Granite Cobblestone Cube Regtangle

PP-CU-023
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเท� ตัดเรียบ 5 ด้�น
Grey Granite Cobblestone Cube with 5 sawn cut sides and 
natural surface

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 20x10x5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 50 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 20x10x5 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 50 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.
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ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-CU-039
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีดำ� ตัดเรียบ 5 ด้�น
Black Granite Cobblestone Cube with 5 sawn cut sides

PP-CU-026
หินลูกเต๋าแบบก้อน
รุ่นโมเดิร์น แกรนิตสีเท�
Grey Granite Cobblestone Cube - Modern series

PP-CU-037
หินลูกเต๋าแบบก้อน
รุ่นโมเดิร์น Absolute Black
Absolute Black Cobblestone Cube - Modern series

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : บะซอลต์ (Basalt)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.
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ถนน
และลานจอดรถ

พื้น และทางเดิน
ภายนอก

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตเท�สย�ม ผิวหน้�พ่นไฟ
Siam Grey Granite Cobblestone Cube - Flamed

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut)  
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้น และทางเดิน
ภายนอก

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเเดง ผิวหน้�พ่นไฟ
Red Granite Cobblestone Cube - Flamed

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตเท� ผิวหน้�พ่นไฟ
Grey Granite Cobblestone Cube - Flamed

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเหลือง ผิวหน้�พ่นไฟ
Yellow Granite Cobblestone Cube - Flamed

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.

10cm

3cm

10cm

10cm

3cm

10cm

10cm

3cm

10cm

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีข�ว ผิวหน้�พ่นไฟ
White Granite Cobblestone Cube - Flamed

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อก้อน (Size) : 10x10x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 81-100 ก้อน/ตร.ม.
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PP-CU-016
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีข�ว
White Granite Cobblestone Cube

แกรนิต
GRANITE

PP-CU-049
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตจูพ�ร�น�
Juparana Granite Cobblestone Cube

แกรนิต
GRANITE

PP-CU-005
หินลูกเต๋าแบบก้อน
แกรนิตสีเท�
Grey Granite Cobblestone Cube

แกรนิต
GRANITE
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หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จรูป



ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-ME-012
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นรัสติก
แกรนิตสีข�ว ล�ยเรียงตรง
White Granite Cobblestone Mesh - Rustic Series - Stack pattern

PP-ME-011
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นรัสติก
แกรนิตสีเท� ล�ยเรียงตรง
Grey Granite Cobblestone Mesh - Rustic Series - Stack pattern

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x50x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split)
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 4 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x50x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split)
จำ�นวนก�รใช้ง�น (Quantity/sq.m.) : 4 แผ่น/ตร.ม.

3cm 3cm

9cm
9cm

9cm
9cm

50cm 50cm

50cm
50cm

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-ME-017
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นรัสติก
แกรนิตสีเท� ล�ยอิฐเรียงสลับ
Grey Granite Cobblestone Mesh - Rustic Series - Brick pattern

PP-ME-008
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นรัสติก
แกรนิตสีเท� ล�ยวงกลม
Grey Granite Cobblestone Mesh - Rustic Series - Circle

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x55x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เมตร
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/วง
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แกรนิต
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แกรนิต
GRANITE

แกรนิต
GRANITE

แกรนิต
GRANITE
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3cm

9cm

9cm

50cm

50cm

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-ME-029
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นโมเดิร์น
Absolute Black ล�ยเรียงตรง
Absolute Black Cobblestone Mesh - Modern Series - Stack pattern

PP-ME-030
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นโมเดิร์น 
Absolute Black ล�ยอิฐเรียงสลับ
Absolute Black Cobblestone Mesh - Modern Series - Brick pattern

ประเภทหิน (Stone) : บะซอลต์ (Basalt)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x50x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาต ิ(Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : บะซอลต์ (Basalt)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x55x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาต ิ(Natural split)  
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

3cm

50cm

55cm

9cm

9cm

3cm

50cm

9cm

9cm3cm

9cm

ถนน
และลานจอดรถ

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-ME-020
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นโมเดิร์น
แกรนิตสีเท� ล�ยเรียงตรง
Grey Granite Cobblestone Mesh - Modern Series - Stack pattern

PP-ME-014
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นโมเดิร์น
แกรนิตสีเท� ล�ยอิฐเรียงสลับ
Grey Granite Cobblestone Mesh - Modern Series - Brick pattern

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x50x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x55x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวพ่นไฟ (Flamed surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดเรียบ (Sawn cut) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

55cm
50cm

50cm

9cm

แกรนิต
GRANITE

แกรนิต
GRANITEบะซอลต์

BASALT
บะซอลต์
BASALT
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3cm

ถนน
และลานจอดรถ

พื้นและทางเดิน
ภายนอก

PP-ME-053
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นคลาสสิค
แกรนิตสีเท� โม่ลบมุม ล�ยเรียงตรง
Grey Granite Cobblestone Mesh - Classic Series - Stack pattern

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x50x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface) 
                               โม่ลบมุม (Thumbled edge)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาต ิ(Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

9cm

9cm

ประเภทหิน (Stone) : แกรนิต (Granite)
ขน�ดต่อแผ่น (Size) : 50x55x3 ซม.(cm.)
                              ขนาดก้อน 9x9x3 ซม.(cm.)
ผิวด้�นบน (Surface) : ผิวธรรมชาติ (Natural surface)
ผิวด้�นข้�ง (Sides) : ตัดธรรมชาติ (Natural split) 
จำ�นวนก�รใช้ง�น : 4 แผ่น/ตร.ม.

50cm

50cm

แกรนิต
GRANITE

แกรนิต
GRANITE

PP-ME-014
หินลูกเต๋าแบบแผ่นสำาเร็จ รุ่นโมเดิร์น
แกรนิตสีเท� ล�ยอิฐเรียงสลับ
Grey Granite Cobblestone Mesh - Modern Series - Brick pattern
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