
งานไม้สังเคราะห์ หรือไม้เทียม แบมบูม สำหรับงานสถาปัตยกรรม
หมวดท่ี 1 ส่วนประกอบ และคุณสมบัติ                                                                                                                                                                                                             

bamboom ผลิตจากวัสดุหลัก คือไม้ไผ่ สายพันธุ์ moso โมโซ ซึ่งมีการปลูกและดูแลโดยรัฐบาล จีน ไม้ไผ่เป็น
วัสดุที่ย่ังยืน โตเร็ว มีจำนวนมากมาย มหาศาล ให้สัมผัสและคุณสมบัติเหมือนไม้จริง 
โดยกรรมวิธีการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยและเทคนิคพิเศษการอบไม้ด้วยความร้อนสูง หรือการดูแลรักษา
เนื้อไม้ด้วยวิธีการ carbonization ในห้องอบสูญญากาศ จนได้คุณสมบัติ ของเนื้อไม้ไผ่ที่ดี คงทน ทนต่อ มอด 
ปลวกแมลงกัดกิน และทำให้มีสีสันที่สวยงาม เหมือนไม้เนื้อแข็งจากป่า 
หลังจากนั้น จะนำไม้ไผ่ที่ได้ผ่านกระบวนการดูแลรักษาเนื้อไม้แล้ว มาอัดประสานเข้าด้วยกัน  ด้วยแรงอัดสูง
และประสานด้วยกาว Phenol formaldehyde glue VOC class E1 ที่ความหนาแน่น ระหว่าง 1,300-1,500 
กิโลกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร จนมีความแข็งแรง สามารถใช้ได้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร 
จากคุณสมบัติของไม้ไผ ่ จึงทำให ้ bamboom มีสัมผัส และลวดลายในเนื้อวัสดุที่ไกล้เคียงไม้จากธรรมชาติ 
และสามารถผลิตเฉดสีได ้ 2  ส ี ( TEAK และ EBONY)  โดยแต่ละชิ้นจะมีลวดลายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน
เสมือนไม้จริง อีกทั้งยัง กันปลวก มอด แมลงกัดกิน  ไม่มีสารพิษต่อรางกาย ไม่หดตัว และยังสามารถใช้งานได้
หลากหลาย ตัด เจาะ ไส ยึดด้วยสกรู  และด้วยอุปกรณ์งานไม้ต่างๆได้เหมือนไม้จริง     
หมวดท่ี 2 การกองเก็บ                                                                                                                                                                                                                     
การกองเก็บ ควรวางในที่ราบได้ระดับ และเก็บในที่ ร่ม หรือภายในอาคาร หลีกเลี่ยงความชื่น โดยกองเก็บสูง
ไม่เกิน 12 กล่อง และหากต้องกองเก็บภายนอกอาคาร ควรมีวัสดุปกคลุม เช่น ผ้าใบกันน้ำ เพ่ือป้องกัน
แสงแดดและฝน          

หมวดท่ี 3 การติดตั้ง                                                                                                                              
เนื่องจาก bamboom เป็นวัสดุที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือเลียนแบบไม้จริง ดังนั้น ไม้แต่ละชิ้นจะมีสีและลวดลายเฉพาะ 
ที่แตกต่างกันทุกชิ้น ดังนั้นในการติดตั้งไม้ ควรจะแกะแผ่นไม้ออกมาวางเรียงเพ่ือคัดเลือกการเรียงไม้ให้มีการ 
คละสี คละลาย bamboom สามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานพ้ืนระเบียงภายนอก พ้ืน
ภายในอาคารแบบรางลิ้น สัั่งตัดตามขนาดสำหรับ งานขั้นบันได ราวกันตก งานกรุผนัง กรุเสา และงาน
เฟอร์นิเจอร์ 

โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือติดตั้งในรุ่นมาตราฐาน bamboom deck ส่วนการติดตั้งในรูปแบบเฉพาะ ควร
อยู่ภายใต้คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ของ maxis products เท่านั้น  ซึ่งทาง maxis products จะทำการ
ออกแบบการติดตั้งและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสมให้ สำหรับติดตั้งที่สวยงาม คงทน และปลอดภัย   หรือ
โทรปรึกษาได้ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ด้านบน                                                                                                           
การติดตั้ง  ควรติดตั้งด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดรอยขูดขีด ห้ามโยน หรือลาก หลีกเลี่ยงการเสียดสีกับวัสดุ
อื่น ๆ เช่นนั่งร้าน  โดยหลังติดตั้งเสร็จ ให้เช็ดทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ (สำหรับงานภายในอาคาร)  
สำหรับงานภายนอกอาคาร หลังติดตั้งแล้วเสร็จ รอจนไม้แห้งปราศจากความชื้น แล้วให้ลงทับด้วยน้ำยารักษา
เนื้อไม้ ภายนอกทั่วไป  หรือ ลง decking oil, poly urethane หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญตามหมายเลขที่ระบุไว้
ด้านบน         
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หมวดท่ี 4 การดูแลรักษา                                                                                                                          
สำหรับงานภายในอาคาร ไม่จำเป็นต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษ แค่เช็ดทำความสะอาดตามความเหมาะสม แต่
ควรหลีกเลี่ยงน้ำและความชื้นสูง หรือห้ามให้ไม้แช่น้ำ                                                                                                      
สำหรับงานภายนอกอาคาร ควรปฎิบัติตามคู่มือการดูแลรักษาเนื้อไม้จากวัสดุเคลือบผิวในท้องตลาด หรือลง
ด้วย  decking oil, poly urethane ทุกๆ 6 เดือน หรือ 1 ปี ตามสภาพการใช้งานกลางแจ้งหรือในร่ม ห้ามให้ไม้ 
bamboom แช่น้ำ หรือจุดที่มีน้ำขังตลอดเวลา  และควรจะต้องมีการตรวจสอบทุก ๆ 6-12 เดือน  หรือเรียกผู้
เชียวชาญเข้าไปตรวจสอบ

หมวดท่ี 5 การรับประกัน                                                                                                                             
ระยะเวลาการับประกันสินค้า นับจากวันจัดส่งสินค้า โดยมีรายละเอียดตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้                                               
1. การรับประกันวัสดุ ในกรณีปกติจะรับประกันเป็นเวลา 12 เดือน หลังจากวันจัดส่งสินค้า ในกรณีที่ต้องการ 
ระยะเวลารับประกันมากขึ้น ต้องมีการสรุปเป็นกรณีพิเศษก่อนการสั่งซื้อ และจัดส่งใบเสนอราคา                                                                                          
2. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน นั้น จะครอบคลุมถึง การกันปลวก มอด การหดตัวมากกว่า 3% 
การแตกหัก หรือ การแยกออกจากกันของวัสดุ การผุกร่อนของวัสดุ หรือความบกพร่องจากขบวนการผลิต  
ภายใต้การใช้งานในสภาวะแวดล้อมปกติ   ซึ่งไม่ครอบคลุมถึง ภัยพิบัติตามธรรมชาติ  น้ำท่วมขัง อาคารที่
สร้างไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม หรือผิดกฎหมายก่อสร้าง ความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง หรือติดตั้ง
นอกเหนือความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ          ของบริษัทฯ การกองเก็บที่ไม่เหมาะสม การทรุดตัวของอาคาร และ
ความเสียหายที่มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร                                                                                                                                                       
3. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน นั้นจะครอบคลุมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมให้ ใน
ความบกพร่่องที่เกิดจากการขบวนการผลิต ไม่รวมถึงความบกพร่องจากขั้นตอนการติดตั้ง และ การกองเก็บที่
ไม่เหมาะสม                                                                                                                                                
4. ภายในระยะเวลาการรับประกัน 12 เดือน จะไม่ครอบคลุมถึง การเปลี่ยนแปลงของสี พ้ืนผิว และการหดหรือ
ขยายตัว การบิดงอ ในกรณีติดตั้งทั้งภายนอกและภายในอาคาร อันเกิดจาก ภูมิอากาศ แสงแดด สารเคมี ฝุ่น
ละออง การเกิดตะไคร้น้ำ เชื่อรา แบคทีเรีย  และอื่นๆ ที่ไม่สามารถควบคุมได้   และไม่ครอบคลุมกรณีติดตั้ง
ย่ืนลงไปในน้ำ หรือลงไปในดิน หรือพ้ืนที่ที่มีน้ำขัง การระบายน้ำที่ไม่ดี น้ำรั่วจากหน้าต่างหรือห้องน้ำ                                                                                                                                     
5. การรับประกันนั้น จะครอบคลุมกรณีการสั่งซื้อที่ได้รับการชำระค่าสินค้าครบถ้วนตามเงื่อนไขในใบเสนอ
ราคาเท่านั้น และไม่สามารถโอนไปบุคคลหรือบริษัทอื่นได้                                                                                                                             
6. การรับประกัน จะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหาย สูญหาย  ที่เกิดจากบุคคลที่ 3                                                                                                                           
7. การรับประกันนั้น ทางบริษัทฯจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับเอกสารใน
การประสานงาน ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการรื้อ และติดตั้งใหม่                                                                                                                                    
8. หลังจากได้รับการแจ้งความบกพร่องของสินค้า ทางบริษัทฯจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ โดยจะตอบ
กลับและแจ้งผลภายในเวลา 30 วัน และหากความเสียหายดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน ทาง
บริษัท ฯ จะดำเนินการดังต่อไปนี้  เป็น 3 ทางเลือก                                                                                                                                                                                  
_ 8.1 ทำการซ่อม หรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นดังกล่าว ตามขนาดและสีที่ ไกล้เคียงของเดิมมากที่สุด                                                    
หรือ      8.2 คืนเงินตามจำนวนวัสดุที่เสียหาย บกพร่อง  อ้างอิงราคาที่ได้มีการซื้อขายตามใบสั่งซื้อ หรือใบ        
_       เสนอราคา                                                                                                                          
หรือ      8.3 จ่ายค่าเสียหายในการซ่อมแซมตามค่าใช้จ่ายจริงที่ทางผู้ซื้อได้ดำเนินการไป     

หมวดท่ี 6  ข้อจำกัด และข้อกำหนดเพิ่มเติม                                                                                                        
1. เนื่องจาก bamboom มีส่วนประกอบจากวัสดุธรรมชาติ และมีขบวนการผลิตที่เลียนแบบไม้จากธรรมชาติ 



ดังนั้นจึงทำให้ชิ้นวัสดุมีความหลากหลายของลวดลาย และความแตกต่างของสี  โดยผู้ซื้อหรือผู้ติดตั้งจะต้อง
ทำการตรวจสอบและยอมรับก่อนดำเนินการติดตั้ง ในเรื่องของสี ขนาดและลวดลาย ให้ตรงตามที่ระบุในใบสั่ง
ซื้อหรือใบเสนอราคา โดยทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องดังกล่าวหลังจากที่ได้มีการติดตั้งไป
แล้ว                                

2. bamboom จะต้องได้รับการติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือติดตั้ง และในการณีติดตั้งภายนอก
อาคาร bamboom จะต้องได้รับการเคลือบผิว ด้วย น้ำยารักษาเนื้อไม้ ภายนอกทั่วไป  หรือ ลง decking oil, 
poly urethane หรือติดต่อ หมายเลขที่ระบุอยู่ในเอกสารฉบับนี้                                                                                                                            
3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการกองเก็บ การขนย้าย อุบัติเหตุ ภายในสถานที่
ก่อสร้าง 

หมวดท่ี 6 ผลทดสอบ                       

รายละเอียดทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง   โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า                      


