ေခ်ာကလက္ညိဳေရာင္

ေနရာမေရြးအသုံးျပဳႏုိင္သည့္
အတြက္ လုိအပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား
ေခါင္အုပ္မ်ားတပ္ဆင္ရာတြင္ ေရယုိစမ့္မူမ်ားျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အဂၤေတအသုံးျပဳအုပ္ျခင္းအတြက္
အစားထုိးသုံးစြဲႏုိင္သည္။ dry tech တစုံတြင္ excella အျပား ၂ လိပ္ (0.15 x 3m)၊
၃ မီတာလုိင္း၊ စကူမ်ား၊ ဖစ္ဆင္မ်ား ပါ၀င္သည္။ ေရယုိမူကို ၁၀၀ ရာခုိင္ႏႈန္း
ကာကြယ္ေပးသည္သာမက လြယ္ကူသပ္ရပ္စြာ တပ္ဆင္ႏုိင္သည္။
(တစ္ဆက္လ်င္ ၃ မီတာ အသုံးျပဳႏုိင္သည္)

၀က္အူမ်ား
Dry tech တစ္စံုတြင္ ကတၱရာေစး ၂လိပ္
(၀.၁၅ x ၃ မီတာ)

စီလိုင္း (၃မီတာ)

ေထာက္တိုင္မ်ား

အမုိးမုိးရာတြင္လိုအပ္သည္မ်ား
အျပား

အမုိးေထာင့္မ်ားဆက္ရန္အတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ flashing ျပားမ်ားကို အသုံးျပဳသည္။ ေပ်ာ့ေျပာင္း
လြယ္ျခင္းေၾကာင့္ အလြယ္တကူပုံသြင္းႏုိင္ၿပီး မည္သည့္မ်က္ႏွာျပင္မ်ိဳးတြင္မဆုိ လြယ္ကူစြာ ခ်ိတ္ဆက္
ထားႏုိင္သည္။ Excella flashing မ်ားသည္ ရာသီဥတုဒဏ္ခံ၊ အၾကမ္းခံၿပီး ေရယုိစမ့္မူ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း
အကာကြယ္ေပးသည္။ အရြယ္အစား ၂ မ်ိဳးျဖင့္ရႏုိင္သည္ (0.30x0.80m and 0.30x3m)

စတီးေရတံေလွ်ာက္
စတီးလ္္ေရတံေလွ်ာက္

အုတ္ၾကြပ္တန္း

အရည္အေသြးမွီစတီးမ်ားကို အသုံးျပဳထားၿပီး စက္ရုံထုတ္စံခ်ိန္မွီဆုိဒ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ေရစီးအားေကာင္းသည္။
• အက်ယ္ ၁၂ စင္တီမီတာ
• ေစာက္ ၃ စင္တီမီတာ
• ေရတံေလ်ာက္နဖား တဖက္ ၁၂.၅ စင္တီမီတာရွိသည္
• အနံ ၃ စင္တီမီတာ

အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားကို သတၱဳရည္စိမ္ထားသည့္ စတီးမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ လွ်ပ္စစ္၀ရိန္ႏွင့္ဆက္ျခင္း
မဟုတ္ပဲ စကူစုပ္ျခင္းျဖင့္အလြယ္တကူတပ္ဆင္ႏုိင္သည္။ အလြန္အၾကမ္းခံသည္။
တစ္ယူနစ္ အရွည္ ၄မီတာ ရွိသည္။

အမုိးစြန္းမ်ားတြင္ dry tech flashing မအုပ္ရေသးမွီတြင္ ဆီလာမ်ားအုပ္ရန္လုိသည္။
အမုိး ၂ ခုထပ္သည့္ေနရာမွ ေရယုိစိမ္မ
့ ူကို ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

အတြက္ အမုိးဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား
တံစက္ျမိတ္အကာ
အမုိးကို ပ်က္ဆီးေစမည့္ အင္းဆက္ေကာင္မ်ား ၀င္ေရာက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ မ်က္နွာစာဘုတ္အတြင္းဘက္တြင္
တပ္ဆင္သည္။ အလ်င္အျမန္တပ္ဆင္ႏုိင္သျဖင့္ စရိတ္သက္သာသည္။ (10units/box)

တံစက္ျမိတ္အကာ

ဌက္ကာ
Excella Modern အမိုးျပားမ်ား၏ ေခတ္မီဒီဇိုင္းမ်ားသည္ ေခ်ာေမြ႕ေတာက္ေျပာင္သည့္
ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ရွိေသာဒီဇိုင္းျဖင့္ သင့္ေနအိမ္ကိုလွပတင့္တယ္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အမုိးေကြးမ်ားတြင္ သတၱ၀ါငယ္မ်ား ဌက္မ်ား၀င္ေရာက္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ သုံးသည္။ အမိုးျပားမ်ား
ထပ္ထားသည့္ေနရာသုိ႔ ေရစက္က်ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္လည္း အသုံး၀င္သည္။

ခရစ္စတယ္ျပား
လ်ပ္စစ္မီတာခသက္သာေစရန္ထုတ္လုပ္ထားသည္။ သဘာ၀အလင္းလုိအပ္သည့္ အခန္းမ်ားအတြက္ အလြန္သင့္ေတာ္သည္။
အခန္းတြင္းစုိထုိင္းဆကိုလည္း သိိသိသာသာက်ေစသည္။ excella crystal tile ၁ ျပားသည္ excella အမုိးျပား ၂ ျပားႏွင့္
အရြယ္အစားညီသည္။

ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ရွိေသာဒီဇိုင္း

ေဘးကာ

ေခါင္အုပ္လံုး

ခရစ္စတယ္ျပား

အမုိးထိန္းမ်ား
၀က္အူမ်ား

ေခ်ာကလက္ညိဳ

ခဲေငြေရာင္

ပလပ္တီနမ္ေရာင္

ျဖဴႏု

ေၾကးညိဳေရာင္

မိတ္ကပ္ေရာင္

ဆင္စြယ္ညိဳ

ေပၚလြင္ထင္ရွားေသာဒီဇိုင္း

အုတ္ၾကြပ္တန္းႏွင့္အမုိးျပားမ်ားတြဲရန္ သြပ္ရည္စိမ္သတၱဳ၀က္အူမ်ားအသုံးျပဳသည္။ လ်ပ္စစ္ ဒေရလ္ သုံးသျဖင့္ အေပါက္ၾကိဳေဖာ္ထားရန္မလုိ။
အရြယ္အစား ၂ မ်ိဳးျဖင့္ရႏုိင္သည္။
- 2.25 လက္မ ၀က္အူမ်ားကို သြပ္ရည္စိမ္ အုတ္ၾကြပ္တန္းမ်ားႏွင့္ အသုံးျပဳသည္။ (250 pcs/box)
- 3.2 မီလီမီတာ အထူထက္မပုိသည့္ ေထာင့္ခ်ိဳး စတီးတန္းမ်ားအတြက္ ၄ လက္မ ၀က္အူမ်ားကို သုံးသည္။ (250 pcs/box)

၂.၂၅ ႏွင့္ ၄လက္မ ၀က္အူးမ်ား

အမုိးထိန္း ကုတ္မ်ား
အမုိးထိန္းကုတ္မ်ားကို ေကြးထားသည့္ သံမ်ားအသုံးျပဳကာ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ အၾကမ္းခံၿပီး အမုိးတစ္ခုလုံးကို
ခုိင္မာစြာထိန္းထားႏုိင္သည္။ (250 pcs/box)

အမိုးထိန္းကုတ္

အမုိးမုိးသည့္အခါတြင္ တကုိယ္ေရလုံျခဳံေရးပစၥည္းမ်ားကို အသုံးျပဳရမည္။ လုိအပ္သည့္ ျငမ္းမ်ား၊ သြားလာ လြယ္ကူရန္လည္း ကိရိယာမ်ား အျပည့္အစုံဆင္ထားရန္လုိအပ္သည္။
တပ္ဆင္သည့္အခါတြင္ လမ္းညြန္ထားသည့္ အတုိင္းလုိက္နာတပ္ဆင္ရန္ႏွင့္ ကုမၼဏီက သတ္မွတ္အရည္ အေသြးႏွင့္ ျပည့္မွီသည့္ ကိရိယာမ်ားသုံးရန္ အေရးႀကီးသည္။
မိုးျပာ

သံလြင္စိမ္း

စစ္ေဆးမူမ်ားျပဳလုပ္သည့္အခါတြင္ ခြ်န္ထြက္ေနသည့္ အမုိးျပားမ်ားကို သတိထားပါ။

ၾကက္ေသြးနီ

အခ်က္အလက္မ်ား

အမုိးျပားမ်ားျပဳတ္က်ျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္းကို ကာကြယ္ရန္ အလုပ္ခြင္၀င္သည့္ အခါ စစ္ေဆးသည့္အခါ ဦးထုတ္အမာေဆာင္းပါ။
အမႈန္ကာသည့္ ကိိရိယာမ်ားအျမဲသုံးပါ။ ဖုန္ကာမ်က္မွန္၊ ဖုန္ကာမ်က္ႏွာဖုံးမ်ားကို အုတ္ၾကြပ္ျပားဖ်က္သည့္အခါအျမဲသုံးပါ။

Excella Modern အမိုးျပားမ်ားအတြက္ ေခါင္အုပ္မ်ား

အရြယ္အစား
အေလးခ်ိန္
အမိုးေစာက္
မွ်ားတန္းအကြာအေ၀း

ေခါင္အုပ္

အုန္းလက္ေခါင္အုပ္

ေဘးကာ

အသံုးျပဳရမည့္အေရအတြက္
အမိုးဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ထုပ္တန္းအကြာအေ၀းကိုလိုက္ျပီး အေရအတြက္ အေျပာင္းအလဲ
ရွိႏိုင္သည္။ ပံုႏွိပ္စက္အရည္အေသြးေၾကာင့္ ကတ္တေလာက္တြင္ျပထားသည့္
အေရာင္ႏွင့္ ျပင္ပမွအေရာင္တို႔ အနည္းငယ္ကြဲလြဲႏို္င္ပါသည္။

ေခါင္အုပ္အပိတ္

အုန္းလက္ေခါင္အုပ္အပိတ္

ေဘးကာအပိတ္

အစိမ္းရင့္

အညိဳေရာင္

နီလာရင့္ေရာင္

မိုးေသာက္ေရာင္

ေခ်ာကလက္ညိဳေရာင္

Excella Grace သည္ အခ်ိန္တိုင္းလွပေနသည့္ အလွတရား၊ ၾကာရွည္ခံသည့္ အေရာင္အေသြး၊
အတုမရွိသည့္ဒီဇိုင္းမ်ားသည္ သင့္ေနအိမ္ကို နဂိုထက္ပို၍ အဖိုးထိုက္ေစမည္ျဖစ္သည္။

အခ်ိန္ကာလ မေရြးေခတ္မွီေနေစမည့္ အေကြးအတြန္႔မ်ား။
ေျပာင္လက္ေသာဒီဇိုင္း

အထူးကန္႔သတ္ထုတ္ေ၀သည့္ဒီဇိုင္း

အျပာရင့္

အျပာေတာက္

ပုလဲျဖဴ

အနီရင့္

ခဲသားစိန္ေရာင္

ေက်ာက္စိမ္းေရာင္

အစိမ္းရင့္

သစ္ညိဳ

ပတၱျမားေရာင္

ဒီဇုိင္းမွသည္ တပ္ဆင္ၿပီးသည္အထိ အေသးစိတ္ကို အာရုံစုိက္ၿပီးထုတ္လုပ္ထားသည္။ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဆုံးအရည္အေသြး အသုံးျပဳထားၿပီး
အဆင့္ျမင့္နည္းပညာအသုံးျပဳကာ အထူး ကုတ္တင္နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည္။ ၁၀၀ ဒီဂရီဆဲလ္စီးရပ္စ္ အပူခ်ိန္တြင္ မီးဖုတ္ထားသည့္ေၾကြျပားမ်ား
ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးရရွိလာသည့္ အုတ္ၾကြပ္ျပားမ်ားသည္ အမ်ားၾကိဳက္အားက်ေလာက္သည့္ အရည္အေသြးႏွင့္ ၾကာရွည္ခံျခင္းဂုဏ္တုိ႔ျဖင့္ေက်ာ္ၾကားသည္။

အညိဳရင့္

အျပာ

နီညိဳေရာင္

အခ်က္အလက္မ်ား
အရြယ္အစား
အေလးခ်ိန္

၏ထူးျခားေသာဂုဏ္ရည္မ်ား
ေပါ့ပါး ခုိင္မာ ၾကာရွည္ခံသည့္ အုတ္ၾကြပ္ျပားစစ္စစ္
ေတာက္ပ ၾကာရွည္ခံသည့္ အေရာင္မ်ား
မုိးေရထိလွ်င္ အသစ္အတုိင္းျပန္လည္ေတာက္ပသည့္ သေဘာရွိသျဖင့္ အျမဲေတာက္ပေနသည္။
အခ်ိန္ကာလ မေရြးေခတ္မွီေနေစမည့္ အေကြးအတြန္႔မ်ား။

စစ္စိမ္း

ၾကက္ေသြးရင့္

သဲႏု

အုတ္က်ိဳးေရာင္

ၾကာရွည္ခံထင္းရူးေရာင္ဒီဇိုင္း

ဆန္းသစ္ထုတ္ေ၀သည့္ဒီဇိုင္း

လြယ္ကူျခင္း က်က္သေရရွိျခင္းတုိ႔ျဖင့္ SCG excella မ်ားသည္ ပုိင္ရွင္တုိင္း ဂုဏ္ယူရမည့္ အုပ္ၾကြပ္ျပားမ်ားကို ထုတ္လုပ္သည္။ အေသးစိတ္ျပင္ဆင္ထားသည့္

နက္ျပာ

အနိမ့္ဆုံးအမိုးေစာက္
အသံုးျပဳရမည့္အေရအတြက္
အမိုးပံုစံႏွင့္မွ်ားတန္းအကြာအေ၀း(၃၂-၃၄) စင္တီမီတာကိုလိုက္ျပီး ၁မီတာ
ပတ္လည္တြင္ အမိုးျပား ၉.၈ ျပား မွ ၁၀.၄ ျပား ထိ အသံုးျပဳရပါမည္။
အမိုးဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္ထုပ္တန္းအကြာအေ၀းကိုလိုက္ျပီး အေရအတြက္ အေျပာင္းအလဲ
ရွိႏိုင္သည္။ ပံုႏွိပ္စက္အရည္အေသြးေၾကာင့္ ကတ္တေလာက္တြင္ျပထားသည့္
အေရာင္ႏွင့္ ျပင္ပမွအေရာင္တို႔ အနည္းငယ္ကြဲလြဲႏို္င္ပါသည္။

အညိဳႏု

အနီေတာက္

အ၀ါေတာက္

ခဲေက်ာက္ေရာင္

Excella အမိုးျပားမ်ားအတြက္ ေခါင္အုပ္မ်ား
ေခါင္အုပ္လံုး

ေဘးကာ

ေက်ာက္ညိဳေရာင္

အခ်က္အလက္မ်ား
သံုးခြေခါင္ထိပ္အုပ္

အရြယ္အစား

ေခါင္အုပ္ေစာင္းမ်ား ၀ိုင္ပံုဏာန္ က့ဲသုိ႔
၃ခုဆံုသည့္ေနရာတြင္ ေခါင္ထိပ္ကို
အုပ္ရန္သံုးသည္။

အေလးခ်ိန္

ေခါင္တေလ်ာက္ႏွင့္ အုန္း
လက္တန္းမ်ားအုပ္ရန္
အသံုးျပဳသည္။ (၁မီတာ ၃.၃ခု)

ေထာင့္မွန္အမိုးမ်ား၏
အျပင္ဘက္ဆံုး အနားစြန္း
မ်ားတြင္သံုးသည္။ (၁မီတာ ၃ခု)

အုန္းလက္အပိတ္

ေဘးကာအပိတ္

ေလးခြေခါင္ထိပ္အုပ္

အုန္းလက္ေစာင္းမ်ား
ပိတ္ရန္အသံုးျပဳသည္။

ေဘးကာအနားစြန္းမ်ားကို
အနားသတ္ရာတြင္ အသံုးျပဳသည္။

အုန္းလက္အနားစြန္းမ်ား ေလးခုဆံု
သည့္ေနရာတြင္ ေခါင္ထိပ္ကို
အုပ္ရန္သံုးသည္။

ေခါင္အုပ္ပိတ္

ႏွစ္ခြေခါင္အုပ္လံုး

ပိုက္ေပါက္ပါ ေခါင္အုပ္လုံး

အနားစြန္းအုပ္မ်ားႏွင့္
ေခါင္အုပ္တို႔ ဆက္သည့္
ေနရာတြင္သံုးသည္။

ေခါင္အုပ္မ်ားဆက္ရာတြင္
အလယ္ေခါင္အုပ္အျဖစ္
သံုးသည္။

မိုးၾကိဳးလြဲႏွင့္ မီးခိုးတိုင္မ်ား ရွိသည့္
အမိုးျပားမ်ားကို အုပ္ရန္အသံုးျပဳသည္။

ရြံ႕ေစးေရာင္

အညိဳေရာင္

Excella Grace Series အတြက္ေခါင္အုပ္မ်ား

အမိုးေစာက္
မွ်ားတန္းအကြာအေ၀း

ေခါင္အုပ္

အုန္းလက္ေခါင္အုပ္

ေဘးကာ

အသံုးျပဳရမည့္အေရအတြက္
အမိုးဒီဇိုင္းပံုစံႏွင့္မွ်ားတန္းအကြာအေ၀းကိုလိုက္ျပီး
အေရအတြက္ အေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။
ေခါင္အုပ္အပိတ္

အုန္းလက္ေခါင္အုပ္အပိတ္

ေဘးကာအပိတ္

