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THAI OBAYASHI เลือก TGD เป็น
ประตูทางเข้าหลัก กับชุดเครื่องบาน
ฝังพื้นของ TORMAX ติดตั้งให้กับ
อาคาร O-NES ย่านนานา ภายใต้คอนเซปต์ 
“SIMPLICITY” 

WIH Internat ional Hospi ta l  
โรงพยาบาลด้านศัลยกรรมตกแต่ง 
ตดิตัง้ประตอูตัโนมตัขิอง TGD 44 ชุด 
ตั้งแต่ประตูทางเข้าหลัก จนถึงห้อง
ผู้ป่วย และห้องตรวจต่างๆ

ให้บรกิารด้านโลจิสตกิส์ เปิดตวัอาคาร
ใหม่ย่านบางนา กับอาคารสูง 25 ชั้น 
ในส ่วนประตูทางเข ้าหลักใช ้ประตู
อัต โนมัติ  TGD รุ ่ น  TORMAX 
iMotion 2401 

ประตูอัตโนมัติบานห้องผ่าตัดของ 
TGD ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลือกใช้ และเชื่อมั่นในคุณภาพ ซึ่งใช้
เวลาในการติดตั้งประตูอัตโนมัติ
เพียง 2 อาทิตย์



O-NES
O-NES TOWER อาคารส�านักงานแห่งใหม่ของบริษทั โอบายาชิ 
คอปอร์เรชั่น ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท หัวมุมสุขุมวิทซอย 6 
ตดิกบัรถไฟฟ้าสถานนีานา จดุเด่นในการออกแบบของโครงการ
พฒันาขึน้ภายใต้คอนเซปต์ “SIMPLICITY” น�าเสนอความเรียบง่าย 
เน้นวัสดุธรรมชาติ แฝงความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย จึงเป็นเหตุผลที่ประตู
อัตโนมัติของ TGD ถูกเลือกเพราะตอบโจทย์ในเร่ืีองชุดขับ
เครือ่งประตอูตัโนมติัทีม่หีลากหลายรูปแบบ และฟังก์ชนัพร้อม
ปรับเปล่ียนให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ชุดเครื่อง
บานฝังพื้น TORMAX ได้ถูกเลือกใช้กับโครงการนี้เพราะชุด
ขบัเคลือ่นจะถกูฝังอยูใ่ต้พืน้จะมองไม่เห็นชุดราง และตวัเซน็เซอร์ 
ที่ฝังอยู่ด้านบนที่กลมกลืนไปกับกรอบประตูบานสแตนเลส 

TGD เปิดความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่
ร่วมงานกับทีมงาน
THAI OBAYASHI 
กับอาคาร O-NES



OBA เลือกใช้ประตูอัตโนมัติ

ชุดเครื่องชนิดบานฝังพื้น TORMAX 

เพราะต้องการโชว์ความสวยงามของ

อาคารเน้นความเรยีบง่าย แต่แอบซ่อน

ความทันสมัยไว้ใต้พื้น เพื่อเชื่อมต่อ

ออกไปด้านนอกและเปิดรับกับทิวทัศ

ภายนอกอาคาร

 2ช่างผู้ติดตั้ง กับระยะเวลา 
20 วนักบัประตอูตัโนมตั ิ11 ชดุ   
กบัทมีช่างฝีมอืมากประสบการณ์ ซึง่ถอืเป็นงานทีท้่าทาย 
ความสามารถด้านการติดตั้งประตูอัตโนมัติ ประตูทาง 
เข้าหลัก 4 บานแบบ Double Door โดยความพเิศษของ
โครงการนี้คือ ชุดเครื่องประตูอัตโนมัติฝังใต้พื้น ที่มีการ
ตดิตัง้ได้เนยีนสนทิเรยีบร้อยเป็นอย่างมาก ท�าให้โครงการนี้
สวยงามโดดเด่น และแอบซ่อนความทันสมัยไว้ด้านล่าง
ของพื้น

จ�านวนประตู: 11 ชุด
Product: iMotion 2302 IP68, Label, Nabco



วัทธนเชฏฐ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โรงพยาบาลด้านศัลยกรรม
ตกแต่งและความงามเฉพาะทางอันดับหนึ่งในประเทศไทย!! เปิด
ใหม่ย่านบางนา ใช้ประตูอัตโนมัติทั้งโครงการ 
 
WIH International Hospital คือโรงพยาบาลด้านศัลยกรรม
ตกแต่งและความงามเฉพาะทางอันดับหนึ่งในประเทศไทย และติด 

Top Five ในเอเชีย เป็นศูนย์รวมศัลยแพทย์ระดับ World 
Class เพื่อให้บริการด้านศัลยกรรมเฉพาะทาง 3 สาขา ได้แก่ 
ศัลยกรรมตกแต่งและความงาม (Plastic & Reconstructive 

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจกับ
โรงพยาบาลระดับ 5 ในเอเชีย
ที่เลือกใช้ TGD

WIH
INTERNATIONAL HOSPITAL

Surgery) ศลัยกรรมกระดกูและข้อ (Orthopedic Surgery) 
และศลัยกรรมผ่าตดัผ่านกล้อง (Minimal Invasive Surgery)  
  
WIH มีความใส่ใจกับผู้มาใช้บริการเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง
โรงพยาบาลได้เลอืกใช้ประตอูตัโนมตั ิทางเข้าหลกั ห้องตรวจ 
ประตูทางเช่ือม ทุกห้องเลือกใช้เป็นประตูอัตโนมัติทั้งหมด 
ซึง่เป็นประตอูตัโนมตัขิอง TGD ทีท่าง WIH เลอืกใช้ เกอืบท้้ง
โครงการ โดยได้เลือกใช้แบรนด์ LABEL เป็นแบรนด์ชั้นน�า
จากประเทศอิตาลี ซ่ึงประตูทั้งโครงการมีจ�านวน 44 ชุด 
ใช้ระยะเวลา 60 วัน ในการเข้าติดตั้งพร้อมส่งมอบงาน 
โดยช่างผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 5 ท่านทีร่่วมมอืร่วมแรงในการ
ติดตั้งจนงานแล้วเสร็จสมบูรณ์



จ�านวนประตู: 44 ชุด
Product: Label



WHA

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด เป็นบริษัทให้บริการ
ด้านโลจสิตกิส์ ได้เปิดตวั WHA Tower ส�านกังานระดบัพรเีมยีม
แลนด์มาร์คอันโดดเด่นล่าสุดย่านบางนา กับอาคารสูง 25 ชั้น 
โดยส่วนด้านล่างประตทูางเข้าหลกั WHA ได้เลอืกประตอูตัโนมตัิ
ของ TGD Tormax รุ่น iMotion2401 ใช้อ�านวยความสะดวก
เปิดให้บริการลูกค้า และในการติดตั้งประตูคร้้งนี้น�าโดยทีมช่าง 
ผู้เช่ียวชาญจ�านวน 2 ท่าน เข้าติดต้ังประตูอัตโนมัติ 2 ชุด ใน
ระยะเวลา 3 วัน

WHA TOWER
ผู้น�าด้านโลจิสติกส์ได้เลือกใช้

ประตูอัตโนมัติของ TGD  



จ�านวนประตู: 2 ชุด
Product: iMotion 2302 IP68, Label, Nabco



โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ที่เชื่อมั่นในการบริการของ TGD 
และยังคงเลอืกใช้ประตอัูตโนมตัขิอง TGD ส�าหรับประตบูานห้องผ่าตดั 
โดยเลือกใช้ชุดขับเคล่ือนของ LABEL และโครงการดีๆ แบบนี้
จะส�าเร็จไปไม่ได้หากขาดบุคลากรท่ีมากด้วยประสบการณ์อย่าง
เช่นพนักงานขาย ทีมติดตั้ง ฝ่ายเซอร์วิส ที่ทุกฝ่ายได้ร่วมกัน
ท�างานในการติดตั้งประตูอัตโนมัติบานห้องผ่าตัด โดยใช้เวลา
เพยีง 2 อาทติย์ ในการตดิตัง้ประตทูัง้หมด 16 ชดุ ซึง่นับว่าใช้ 
เวลาได้อย่างรวดเร็็วในการท�างาน และเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางขั้นสูง  
เช่น ศูนย์วินิจฉัยและรักษาด้วย
การส่องกล้อง

PHRAMONGKUTKLAO
HOSPITAL



จ�านวนประตู: 16 ชุด
Product: Label Hermetic




