ใบเสนอราคา
เน็ก ซ์ ว ิชั่ น เอ็น จิ เ นี ย ริ่ง จำกั ด
38/1 หมู่ 3
บางคูรัด
บางบั วทอง นนทบุร ี 11110
โทร. 02-194-6114, 086-750-7142
เบอรแ์ ฟกซ์. 02-194-6113
http://www.thaiplayground.net
เลขประจำตั วผ้ เู สยี ภาษ ี 0125558000782 (สำนั กงานใหญ่)
ลูกค้า
คุณ ลูกค้าชุดโปรโมชั ่น 01
#
รายละเอียด
1 FT-01
อปุ กรณบ์ รหิ ารแขน-หน้าอก-หัวไหล่
(แบบถ่าง-หุบยกต้ มุ น้ำหนั ก)
2 FT-60
อปุ กรณบ์ รหิ ารข้อเข่า(แบบจักรยานนั ่งปั ่น)
3 FT-09
อปุ กรณบ์ รหิ ารแขน-ลดหน้าท้อง
(แบบดงึ ยกต้ มุ น้ำหนั ก)
4 FT-14
อปุ กรณบ์ รหิ ารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้า)
5 FT-30
อปุ กรณบ์ รหิ ารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั ่งและยืน)

(ห้าหมื่นห้าพันหกรอ้ ยสี่สิบบาทถ้วน)

เลขที่
วันที่
ผ้ ขู าย

QT059203
17/04/2016
เสกศักดิ์ ณรงค์ศร

ชื่องาน

ชุดโปรโมชั ่น สุดค้ มุ 01

จำนวน
1

ราคาตอ่ หน่วย
11,000

ยอดรวม
11,000.00

1

10,000

10,000.00

1

11,000

11,000.00

1

10,000

10,000.00

1

10,000

10,000.00

รวมเปน็ เงิน
ภาษมี ูลค่าเพิ่ม 7%
จำนวนเงินรวมทั ้ งสิ้น

52,000.00 บาท
3,640.00 บาท
55,640.00 บาท

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวไม่รวมงานทำพื้นซีเมนต์สำหรับติดตั ้ งอปุ กรณ์
2. สินค้ารับประกัน 1 ปี
3. กรณ
ุ าเซน็ ต์ชือ่ ในช่องผ้ สู ั ง่ ซื้อแล้วแฟกซ์กลับมาที่ 02-194-6113 เพื่อยืนยันการสั ่งซื้อ (พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่ามั ดจำ)
4. กำหนดส่งสินค้าภายใน 20 วัน หลังจากได้รับใบสั ่งซื้อ
5. ฟรคี ่าขนส่งและติดตั ้ งในเขตกรงุ เทพฯ และปรมิ ณฑล ต่างจังหวัดคิดค่าขนส่งตามระยะทาง
เงือ่ นไขการชำระเงนิ : -สั ง่ ซื้อพร้อมชำระเงนิ สด 30% ของราคาสนิ ค้า ชำระเงนิ สดส่วนทีเ่ หลอื 70% ในวันส่งสนิ ค้า รายละเอียดบั ญชีดังนี้
ในนามนิติบุคคล
ธนาคาร : กสิกรไทย (กระแสรายวัน) สาขา โลตั สวัดลาดปลาดุก
ชือ่ บั ญชี : บจก. เน็กซ์ วชิ ั ่น เอ็นจิเนียริง่
เลขที่บัญชี : 573-1-00951-3

ในนาม เน็กซ์ วชิ ั ่น เอ็นจิเนียริง่ จำกัด

ผ้ ูสั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผ้ ูอนุมัติ

วันที่

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ออกกาลังกายกลางแจ้ ง
รายละเอียดโครงสร้ างประกอบด้วย :
ลาดับ

รายการ

วัสดุ

1

โครงสร้าง

ท่อเหล็ก

รายละเอียด
ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ ว, 1.5 นิ้ ว, 1.2 นิ้ ว ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
ใช้เหล็กเพลาขนาด ø 20 มม. 2 เส้นเป็ นตัวดึงลูกน้ าหนัก โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปื นเม็ดกลม

เบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ งวงกลมปิ ดทั้งหมด
2

ตุม้ น้ าหนัก

เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 25 ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่นอ้ ยกว่า 19 ซม. 1 ลูก รวมน้ าหนักไม่ต่ากว่า 12 กก.
(เป็ นลูกน้ าหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทัว่ ไป)

3

ที่พิง

ฟองน้ า

ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4

ที่นงั่

ฟองน้ า

ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

5

ฝาปิ ดขา

พลาสติก

PVC (แบบสวมใน)

6
7

ยางกันกระแทก ยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์สีดา ทรงสี่ เหลี่ยม ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 5 ซม. หนาไม่นอ้ ยกว่า 3 ซม.
สี

โพลียรู ี เทรน เป็ นสีทบั หน้าอคิลิคโพลียรู ี เทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็ นอคิลิคโพลีอลั ส่วนสี B เป็ นยูรีเทรนให้ (PU)

ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิ ล์มสี มากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8
ขนาด กว้ าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.60 เมตร

FT-01 อุปกรณ์ บริหารแขน-หน้ าอก-หัวไหล่ (แบบถ่ าง-หุบยกตุ้มนา้ หนัก)
ข้ อแนะนาการใช้ :
1. นัง่ บนเบาะหลังพิงพนักพิง จับที่ดา้ มจับทั้งสองด้านในระดับหน้าอก
2. ดึงด้ามจับทั้งสองด้านเข้าหาตัวพร้อมกันให้หยุดอยูต่ รงกลางหน้าอกพอดีแล้วค่อย ๆ คลายออก ดึงด้ามจับเข้าหาตัวทีละแขนสลับซ้าย-ขวา
แล้วค่อย ๆ คลายออกก็ได้ ทาเซ็คละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ :

ข้ อควรระวัง

1. ทาให้กล้ามเนื้ อหน้าอก หัวไหล่แข็งแรง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทาให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ

2. ทาให้กล้ามเนื้ อแขนแข็งแรง

ควรอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง

การติดตั้ง

-

การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รู ปแบบโครงสร้ าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพื่อความเหมาะสม

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ออกกาลังกายกลางแจ้ ง
รายละเอียดโครงสร้างประกอบด้วย :
ลาดับ

รายการ

วัสดุ

1

โครงสร้าง

ท่อเหล็ก

รายละเอียด
ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว, 1.5 นิ้ว, 1.2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.
ใช้เท้าปั่นจานเหล็กเหมือนจักรยาน โดยมีการขับเคลื่อนใช้บทู ฝังลูกปืนเม็ดกลม เบอร์ 6304 ปลายท่อ

และหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่งวงกลมปิดทัง้ หมด
2

ล้อปัน่

เหล็กเพลท ขนาด ø ไม่น้อยกว่า 40 ซม. หนา 9 มม. 2 แผ่น / บันไดเหยียบปัน่ ท้าจากเหล็ก เพิ่มน้้าหนักปัน่
โดยใช้ระบบเบรก

3

ทีน่ ั่ง

ฟองน้้า

ฟองน้้าหุม้ ด้วยหนังเทียม กว้าง 25 ซม. ยาว 40 ซม.

4

ฝาปิดขา

พลาสติก

PVC (แบบสวมใน)

5

สี

โพลียูรีเทรน เป็นสีทบั หน้าอคิลิคโพลียูรีเทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็นอคิลิคโพลีอัล ส่วนสี B เป็นยูรีเทรนให้ (PU)

ความเงาทนทานต่อน้้าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิล์มสีมากกว่า 3 ปี โดยความเงา -

ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ด้า ไม่ลอ่ นทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ
6

การติดตั้ง

-

การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่น้อยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รูปแบบโครงสร้าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพือ่ ความเหมาะสม
ขนาด กว้าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

FT-60 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

ข้อแนะนาการใช้ :
1. นั่งบนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับทัง้ สองข้างให้มั่น
2. ใช้เท้าปัน่ บันไดทีล่ อ้ เหล็กเหมือนปัน่ จักรยาน ช้า -เร็ว ตามความต้องการ
3. ปัน่ ประมาณครั้งละ 15 นาที

ประโยชน์ :

ข้อควรระวัง

1. ท้าให้กล้ามเนื้อขา-ข้อเข่าแข็งแรง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจท้าให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่้ากว่า 6 ขวบ

2. เพื่อท้าให้หวั ใจสูบฉีดโลหิตได้ดีขึ้น

ควรอยู่ในความดูแลของผูป้ กครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ออกกาลังกายกลางแจ้ ง
รายละเอียดโครงสร้ างประกอบด้วย :
ลาดับ

รายการ

วัสดุ

1

โครงสร้าง

ท่อเหล็ก

รายละเอียด
ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ ว, 1.5 นิ้ ว, 1.2 นิ้ ว ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปื นเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ ง
วงกลมปิ ดทั้งหมด

2

ตุม้ น้ าหนัก

เหล็กหล่อ ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 25 ซม. 1 ลูก และขนาดøไม่นอ้ ยกว่า 19 ซม. 1 ลูก รวมน้ าหนักไม่ต่ากว่า 12 กก.
(เป็ นลูกน้ าหนักที่ใช้ตามโรงยิมมาตรฐานทัว่ ไป)

3

ที่นงั่

5

ฝาปิ ดขา

6
7

ฟองน้ า

ฟองน้ าหุ้มด้วยหนังเทียม กว้าง 35 ซม. ยาว 110 ซม.

พลาสติก PVC (แบบสวมใน)

ยางกันกระแทก ยูริเทรนใส ยูริเทรนใสมีลกั ษณะที่เหนี ยวไม่แตกง่ายเหมือนลูกยางธรรมดาทัว่ ไป
สี

โพลียรู ี เทรน เป็ นสี ทบั หน้าอคิลิคโพลียรู ี เทรนชนิดสองส่ วนผสมสี A เป็ นอคิลิคโพลีอลั ส่ วนสี B เป็ นยูรีเทรนให้ (PU)

ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิ ล์มสี มากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

8
ขนาด กว้ าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.10 เมตร

FT-09 อุปกรณ์ บริหารแขน-ลดหน้ าท้ อง (แบบดึงยกตุ้มนา้ หนัก)
ข้ อแนะนาการใช้ :
1. นัง่ บนเบาะพร้อมกับใช้มือจับด้ามจับให้มนั่
2. ใช้เท้าเหยียบที่คานรองเท้าด้านหน้า
3. ดึงด้ามจับเข้าหาตัว พร้อมกับเอนลาตัวไปด้านหลัง แล้วค่อยๆ ผ่อนแรงโยกตัวกลับด้านหน้า
4. ทาเซ็ตละ 10 ครั้ง รวม 3 เซ็ต

ประโยชน์ :

ข้ อควรระวัง

1. ทาให้กล้ามท้องแข็งแรง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทาให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ

2. ทาให้กล้ามแขนแข็งแรง

ควรอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง

การติดตั้ง

-

การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รู ปแบบโครงสร้ าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุ งเปลีย่ นแปลงเพื่อความเหมาะสม

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ออกกาลังกายกลางแจ้ ง
รายละเอียดโครงสร้ างประกอบด้วย :
ลาดับ

รายการ

วัสดุ

1

โครงสร้าง

ท่อเหล็ก

รายละเอียด
ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ ว, 1.5 นิ้ ว, 1.2 นิ้ ว ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
การหมุนของขาเหวี่ยง โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปื นเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้น

ขาใช้ฝาเหล็กครึ่ งวงกลมปิ ดทั้งหมด
2

ที่เหยียบ

3

ฝาปิ ดขา

4

สี

เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จานวน 2 ชิ้น
พลาสติก

PVC (แบบสวมใน)

โพลียรู ี เทรน เป็ นสี ทบั หน้าอคิลิคโพลียรู ี เทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็ นอคิลิคโพลีอลั ส่วนสี B เป็ นยูรีเทรนให้ (PU)

ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิ ล์มสี มากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

5

การติดตั้ง

-

การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รู ปแบบโครงสร้ าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเพื่อความเหมาะสม

ขนาด กว้ าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 0.90 เมตร

FT-14 อุปกรณ์ บริหารขาและสะโพก (แบบเดินสลับเท้ า)
ข้ อแนะนาการใช้ :
1. ใช้มือทั้งสองข้างจับคานจับด้านหน้าให้มนั่
2. ขึ้นยืนบนแผ่นรองเท้าทั้งสองข้างทรงตัวให้ดี
3. แกว่งขาก้าวเดินสลับไป-มา อย่างต่อเนื่ องจากช้าไปหาเร็ ว
4. เดินไปเรื่ อยๆ ประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ :

ข้ อควรระวัง

1. ทาให้กล้ามเนื้ อขา-ข้อสะโพกแข็งแรง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทาให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ

2. ทาให้การทรงตัวดี ข้ นึ

ควรอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์ ออกกาลังกายกลางแจ้ ง
รายละเอียดโครงสร้ างประกอบด้วย :
ลาดับ

รายการ

วัสดุ

1

โครงสร้าง

ท่อเหล็ก

รายละเอียด
ขนาด ø ไม่นอ้ ยกว่า 2 นิ้ ว, 1.5 นิ้ ว, 1.2 นิ้ ว ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม.
โดยมีการขับเคลื่อนใช้บูทฝังลูกปื นเม็ดกลมเบอร์ 6304 ปลายท่อและหัวบูทยกเว้นขาใช้ฝาเหล็กครึ่ ง
วงกลมปิ ดทั้งหมด

2

ที่นงั่

เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม ขนาด ø 35 ซม. หนา 1 นิ้ ว

3

แป้ นเหยียบ

เหล็กแผ่นลาย ทรงกลม ขนาด ø 35 ซม. หนา 1 นิ้ ว

4

ที่วางเท้า

5

ฝาปิ ดขา

6

สี

เหล็กแผ่นลาย ขนาด กว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 30 เซนติเมตร หนา 4 มิลลิเมตร
พลาสติก

PVC (แบบสวมใน)

โพลียรู ี เทรน เป็ นสี ทบั หน้าอคิลิคโพลียรู ี เทรนชนิดสองส่วนผสมสี A เป็ นอคิลิคโพลีอลั ส่วนสี B เป็ นยูรีเทรนให้ (PU)

ความเงาทนทานต่อน้ าสารเค เช่น กรด, ด่าง, ความทนทานของฟิ ล์มสี มากกว่า 3 ปี โดยความเงา ลดลงไม่เกิน 30% ไม่ดา ไม่ล่อนทนทานต่อสภาพอากาศและแสง UV เหมาะกับงานโลหะ

7

การติดตั้ง

-

การติดตั้งด้วยพุกยึดพื้นไม่นอ้ ยกว่า 4 ตัว

หมายเหตุ : รู ปแบบโครงสร้ าง และสีของอุปกรณ์ อาจมีการปรับปรุ งเปลีย่ นแปลงเพื่อความเหมาะสม
ขนาด กว้ าง 1.00 เมตร ยาว 1.00 เมตร สูง 1.00 เมตร

FT-30 อุปกรณ์ บริหารเอว - สะโพกคู่ (แบบนั่งและยืน)
ข้ อแนะนาการใช้ :
1. นัง่ บนที่นงั่ และใช้มือจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มนั่ / ยืนบนแป้ นหมุนในลักษณะเท้าชิ ดพร้อมกับจับด้ามจับทั้งสองข้างให้มนั่
2. ออกแรงบิดลาตัวหมุนได้ทางด้านซ้าย-ขวา สลับกัน (ทั้งท่านัง่ และท่ายืน)
3. ทาต่อเนื่ องประมาณ 10-20 นาที

ประโยชน์ :

ข้ อควรระวัง

1. เพื่อบริ หารเอว-สะโพกให้แข็งแรง

ห้ามเล่นผิดวิธี อาจทาให้เกิดอันตรายได้ เด็กอายุต่ากว่า 6 ขวบ

2. เพื่อยึดเส้นลาตัวให้คลายตัว

ควรอยูใ่ นความดูแลของผูป้ กครอง

