
   

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง
  



*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ขนาด 155x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET OW155

ขนาด 155x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WR155

ขนาด 155x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ) 

ครัว  NEO SET R155

ขนาด 155x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET O155

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
  

ขนาด (195x235)x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET R(195X235)

ขนาด 155x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET RW155  



*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ขนาด 165x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET RW165

ขนาด 165x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET OW165

ขนาด 165x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET W165

ขนาด 165x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET R165

ขนาด 165x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET O165

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
  

ขนาด (195X235)x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET O(195X235)



*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ขนาด 185x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET RW185

ขนาด 185x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET OW185

ขนาด 185x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET W185

ขนาด 185x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ) 

ครัว  NEO SET R185

ขนาด 185x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET O185

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
  

ขนาด (195X235)x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัวไม้สัก  NEO SET T(195X235)



*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET RW215

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET OW215

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WO215

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET R215

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WR215

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
  

ขนาด (195X235)x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WR(195X235)



ขนาด (195X235)x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WO(195X235)

*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WR245

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET WO245

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET W245

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET R245

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัว  NEO SET O245

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
  



*  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
*  สีของวัสดุอาจไม่ตรงกับสีจริงอันเนื่องมาจากกระบวนการพิมพ์และการตกแต่งภาพเพื่อการโฆษณา                                             

ครัว  NEO SET IL245

ขนาด 215x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

Island ขนาด 235x80x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ขนาด 245x210x60 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

Island ขนาด 235x80x90 cm. (กว้างxสูงxลกึ)

ครัวไม้สัก  NEO SET IL215

ชุดครัวสำเร็จรูปไมจร�ง 
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