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เตยีงลิน้ชกั เตยีงหุม้หนงั ฐานรองทีน่อน บจก. กลุทอง 
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ตูข้า้งเตยีง สตลูปลายเตยีง และหวัเตยีงสําเร็จ  
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ฟกูทีน่อน บจก. กลุทอง 
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ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-One ฐานรองที่นอนหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง เป็น ฐานรองท่ีนอนหุ้มหนงั เตียงบลอ็ค

ส่ีเหล่ียม  รูปลกัษณ์ภายนอกเป็นเตียงส่ีเหล่ียมทึบ ไม่มีล้ินชกัสาํหรับใส่ของ เนน้ความเรียบง่ายเป็นหลกั วสัดุดา้นในเป็นโครงสร้างไมจ้ริง

(ไมส้ยา)ปิดดว้ยไมป้าติเก้ิลท่ีมีความหนา 15 มิลลิเมตร. ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 เซนติเมตร. 

 

ฐานรองท่ีนอน รุ่น Bed-One ฐานรองท่ีนอนหุ้มหนังไม่มีหัวเตียง เป็น ฐานรองท่ีนอนหุม้หนงั เตียงบลอ็ค

ส่ีเหล่ียม  รูปลกัษณ์ภายนอกเป็นเตียงส่ีเหล่ียมทึบ ไม่มีลิ้นชกัสาํหรับใส่ของ เนน้ความเรียบง่ายเป็นหลกั วสัดุดา้นในเป็น

โครงสร้างไมจ้ริง(ไมส้ยา)ปิดดว้ยไมป้าติเก้ิลท่ีมีความหนา 15 มิลลิเมตร. ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 
เซนติเมตร. เป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง จึงทาํใหล้ดปัญหาเร่ืองความสกปรกใต ้ฐานรองท่ีนอนหุม้หนงั มีขอบเตียงขึ้นมาเพื่อ

ลอ็คท่ีนอน ไม่ใหท่ี้นอนเล่ือนหลุดจากเตียง   มีปุ่ มพลาสติกขนาดใหญ่ติดใตฐ้านรองท่ีนอน เพือ่ป้องกนัความเสียหายของ

ฐานเตียงนอน ท่ีมุ่งเนน้ความประหยดัผสานความเรียบหรู นิยมมากในงานโครงการ หอพกั อพาร์ทเมนท ์วสัดุท่ีใชเ้นน้วสัดุท่ี

มีคุณภาพ แขง็แรงทนทาน วสัดุหุม้มีใหเ้ลือกหลายแบบหลายสี 
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ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-Two ฐานรองที่นอนหุ้มหนังมีลิน้ชัก  เป็น ฐานรองท่ีนอน เตียงลิน้ชักเก็บของ หุ้ม

หนัง Leather drawer Bed base มีลิน้ชักสําหรับใส่ของ ด้านข้างหรือด้านปลายเตียง ทําให้ประหยัดเน้ือท่ีในการเกบ็ของ มุ่งเน้นใน

เร่ืองประโยชน์ใช้สอยให้ได้มากท่ีสุด 

 

ฐานรองท่ีนอน รุ่น Bed-Two  ฐานรองท่ีนอนหุ้มหนงัมีลิน้ชัก เป็น ฐานรองท่ีนอน เตียงลิน้ชักเก็บของหุ้มหนัง ฐานเตียงนอนดีไซน์ไม่

มีหัวเตียง มีลิน้ชักสําหรับใส่ของ ด้านข้างหรือด้านปลายเตียง ทําให้ประหยัดเน้ือท่ีในการเก็บของ มุ่งเน้นในเร่ืองประโยชน์ใช้สอยให้ได้มาก

ท่ีสุด  วัสดุด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง(ไม้สยา)ปิดด้วยไม้ปาติเกิล้ท่ีมีความหนา 15 มิลลเิมตร. ฐานเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 

205 เซนติเมตร. เป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง จึงทําให้ลดปัญหาเร่ืองความสกปรกใต้ฐานรองท่ีนอน มีขอบเตียงขึน้มาเพ่ือล็อคท่ีนอน ไม่ให้ท่ี

นอนเล่ือนหลุดจากเตียงเป็นฐานรองเตียงท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และมีความสวยงาม เน้นความสวยหรูและฟังชันใช้สอยเป็นหลกั  นิยม

มากในงาน บ้านพกัอาศัย โครงการคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ วัสดุท่ีใช้เน้นวัสดุท่ีมีคุณภาพ แขง็แรงทนทาน วัสดุหุ้มมีให้เลือกหลายแบบ 

หลายสี 
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ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-Three ฐานรองที่นอนหุ้มหนังพร้อมหัวเตียง เป็น ฐานรองท่ีนอน ฐานเตียงบล็อคหุ้ม

หนัง มีหัวเตียง  Leather bed with headboard ทําให้ฐานรองท่ีนอนมีความสวยงาม หรูหรา ย่ิงขึน้ หัวเตียงสูง 110 ซม. 

สามารถเลือกแบบหัวเตียงได้หลายแบบตามต้องการ 

 

ฐานรองท่ีนอน รุ่น Bed-Three ฐานรองท่ีนอนหุ้มหนังพร้อมหัวเตียง เป็น ฐานรองท่ีนอน ฐานเตียงบล็อคหุ้มหนัง มีหัว

เตียง  Leather bed with headboard ทําให้ฐานรองท่ีนอนมีความสวยงาม หรูหรา ย่ิงขึน้ หัวเตียงสูง 110 ซม. สามารถเลือก

แบบหัวเตียงได้หลายแบบตามต้องการ วัสดุด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง(ไม้สยา)ปิดด้วยไม้ปาติเกิล้ท่ีมีความหนา 15 มิลลิเมตร. 

 

http://www.kulthong.com/


บริษัท กลุทอง จํากดั 477 ถ.หทยัราษฎร์ แขวง สามวาตะวนัตก เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510   Website : www.kulthong.com    

 โทร 083-683 0827   Line : @KulThong     Facebook : Kulthong007    
 

ฐานรองที่นอน รุ่น Bed-Diamond ฐานรองที่นอนหุ้มหนังพร้อมหัวเตียงดงึกระดุม เป็น ฐานรองท่ีนอน 

ฐานเตียงบล็อคหุ้มหนัง มีหัวเตียงประดับด้วยคริสตัล หุ้มด้วยหนงัผ้าไหม ทําให้ฐานรองท่ีนอนมีความสวยงาม หรูหรา ย่ิงขึน้ หัวเตยีงสูง 

110 ซม. 

 

ฐานรองท่ีนอน รุ่น Bed-Three Diamond ฐานรองท่ีนอนหุ้มหนังพร้อมหัวเตียงประดับเพชร เป็น ฐานรองท่ีนอน ฐานเตียง

บล็อคหุ้มหนัง มีหัวเตียงประดับด้วยคริสตัล ทําให้ฐานรองท่ีนอนมีความสวยงาม หรูหรา ย่ิงขึน้ หัวเตียงสูง 110 ซม. สามารถเลือกวัสดุหุ้ม

ได้หลายแบบตามต้องการ เป็นฐานเตียงแบบไม่มขีอบเตียง จึงทําให้ปูผ้าปูท่ีนอนได้สะดวกขึน้ โครงสร้างฐานเตียงด้านในเป็นโครงสร้างไม้จริง

(ไม้สยา)ปิดด้วยไม้ปาติเกิล้ท่ีมีความหนา 15 มิลลิเมตร. 
ฐานรองเตียงมีความสูง 32 เซนติเมตร ยาว 205 เซนติเมตร. เป็นฐานแบบไม่ติดขาตั้ง จึงทาํให้ลดปัญหาเร่ืองความสกปรกใตฐ้านรองท่ี

นอน  มีปุ่ มพลาสติกติดใตฐ้านรองท่ีนอน เพ่ือป้องกนัความเสียหายของ ฐานรองท่ีนอน 
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Cabinet-Bed เตียงกล่องเกบ็ของ  
ฐานรองท่ีนอน รุ่น Cabinet-Bed คือ เตียงกล่องเกบ็ของ เตียงกล่อง เอนกประสงค์ เป็นฐานเตียงท่ีเป็นได้ท้ังเตียงนอน และมีกล่อง

เก็บของโดยรอบฐานเตียง ทําให้มท่ีีเก็บของมากย่ิงขึน้ จนทําให้ลูกค้ารู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมากมาย เป็นเตียงท่ีได้รับความนยิมอีกรุ่น เพราะ

โดยรอบฐานเตียง มีกล่องล้อมรอบ ทําให้สามารถเกบ็ของใช้ต่างๆ ได้มากมาย เช่น หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูท่ีนอน รวมถึงข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ 
โครงสร้างฐานเตียง ทําด้วยไม้เน้ือแขง็ ปิดด้วยไม้ปาติเกิล้ บฟุองนํา้ และหุ้มด้วยหนังท่ีมีคุณภาพสูง เช่น หนังพยูี หรือ หนังผ้าไหม ด้วยฝีมือ

ของช่างท่ีมีความสามารถและประสบการณ์สูง ส่วนหัวเตียงมีหลายแบบให้เลือก เช่น หัวเตียงแบบดึงกระดุม เน้นความหรูหราและภมูฐาน หัว

เตียงแบบบุนวมหนา เน้นเป็นท่ีเอนหลังพงิ ทําให้ผู้นอนรู้สึกผ่อนคลาย ฐานเตียงดูหรูหรา มีมิติ ไม่ดูแข็งกระด้างเหมือนเตียงไม้ หรือเตียงเหล็ก 

ตัวกล่องมีหลากหลายแบบให้เลือกตามความช่ืนชอบของลูกค้า เช่น แบบดึงกระดุม ให้ความรู้สึกหรูหรา แบบเรียบ เน้นความเรียบง่าย มีทุก

ขนาดให้เลือก ท้ังขนาดมาตรฐาน 3.5 ฟุต, 5 ฟุต, 6 ฟตุ หรือจะส่ังขนาดพเิศษตามความต้องการของลูกค้า 
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หวัเตยีงสําเร็จรปูแขวนผนงั 
        หัวเตียงสําเร็จรูป เป็นหัวเตียงตกแต่ง ท่ีใช้สําหรับ ฐานรองท่ีนอนท่ีไม่มีหัวเตียง เพ่ือเพิม่ความสมบูรณ์แบบ และสวยงามให้กบัฐานเตียง 

และห้องนอน   
         วัสดุท่ีใช้ โครงสร้างเป็นไม้จริง ปิดด้วยไม้ปาติเกิล้ และหุ้มด้วยหนัง และผ้า หลายประเภท ท่ีมีคุณภาพสูง และหัวเตียงสําเร็จรูปบางแบบ ก็

จะตกแต่งด้วยการดึงกระดุม หรือตอกหมดุ เพ่ือเพิม่มิตแิละความสวยงามให้กับหัวเตียง 
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หวัเตยีงสําเร็จยดึฐานเตยีงแบบทรงเรขาคณิตท ัว่ไป 
เป็นหัวบุเตียงดีไซน์สําเร็จแบบเรียบๆ ทรงเรขาคณิต เช่นทรงเหลี่ยมตามยาวหรือตามขวางของหัวเตียง และทรงตารางหมากรุก สําหรับใช้ยึด

ติดกับ ฐานรองท่ีนอน ด้วยรูปทรงท่ีเป็นเหลี่ยมและเน้นความเรียบง่าย จึงเหมาะกับห้องนอน สไตล์โมเดร์ิน หรือสไตล์ลอฟท์ และอกี

หลากหลายสไตล์ เพ่ือเพิม่ความสวยงามให้กับฐานเตียงและห้องนอน มีขนาดมาตรฐานเตียงท่ัวไป เช่น 3 ฟุต, 5 ฟตุ, 6 ฟุต และยัง

สามารถผลิตขนาดพเิศษ เพ่ือให้ใช้ได้กับ ฐานรองท่ีนอนขนาดต่างท่ีลูกค้ามีอยู่ 
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หวัเตยีงสําเร็จยดึฐานเตยีงแบบดงึกระดมุ หรอื บนุวมหนา 
เป็นหัวเตียงดีไซน์ท่ีเน้นความสวยหรูเป็นหลัก มีการดึงกระดุม ดึงบุ๋ม หรือตอกหมุดสีต่างๆ เพ่ือเพิม่มิติให้กบัหัวเตียง ทําให้หัวเตียงมีความ

สวยงามและเม่ือดูภาพรวมแล้ว จะทําให้ห้องนอนมีความหรูหราและสวยงามมากย่ิงขึน้ เหมาะสําหรับห้องนอน สไตล์หลุยส์ หรือ สไตล์วินเทจ 

และอกีหลากหลายสไตล์ มีขนาดมาตรฐานเตียงท่ัวไป เช่น 3 ฟตุ, 5 ฟุต, 6 ฟุต และยังสามารถผลิตขนาดพเิศษ เพ่ือให้ใช้ได้กบั ฐานรองท่ี

นอนขนาดต่างท่ีลกูค้ามีอยู่ 
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ที่นอนพ๊อกเก๊ตสปริง 
คือ  ท่ีนอนสปริงแบบแยกอิสระ ลกัษณะจะวางเรียงตวักนัอยูบ่นผา้สปันบอล ไม่มีลวดหรือเหลก็ผกูติดกนัอยู ่เม่ือไดรั้บแรงกด ท่ีนอนพอ็กเก็ต

สปริงจะแยกกนัอย่างเป็นอิสระ ทาํใหค้นขา้งเคียงไม่รู้สึกตวั ขณะพลิกตวัไปมา จึงมีคุณสมบติัพิเศษต่างจากท่ีนอนสปริงอ่ืนทัว่ไป ทั้งความ

เงียบกว่าในการนอน ความนุ่มท่ีเป็นอิสระในแต่ละจดุของท่ีนอน โดยสปริงจะผกูในถุงผา้เป็นลูกๆติดกนั ทาํให้สปริงแต่ละลูกสามารถยืดหรือ

หดไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ขจดัปัญหารบกวนคนขา้งเคียงไดดี้ และดว้ยการท่ีสปริงแยกเป็นอิสระต่อกนั ทาํใหท่ี้นอนมีความนุ่มท่ีต่างกนัในแต่ละจดุ 

และจะขยบัเฉพาะสปริงท่ีมีการเคล่ือนไหวเท่านั้น ท่ีนอนพอ็กเก็ตสปริงจึงตอบโจทย์ของคนท่ีชอบนอนดิน้ไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นทางเลือก

ใหม่ให้กบัการนอนของคุณอีกดว้ย 
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ตู้ข้างเตียง Bedside cabinet 
 เป็นตูข้นาดกาํลงัพอเหมาะ มีขนาด กวา้ง 45 เซนติเมตร ลึก 45 เซนติเมตรและสูง 50 เซนติเมตร  เหมาะท่ีจะประดบั เตียงล้ินชกั ทาํให้

เตียงนอนและห้องนอนดูสวยและลงตวัมากย่ิงขึ้น โดยตูข้า้งเตียงของเรา เนน้ท่ีคุณภาพ โครงสร้างเป็นไมป้าติเก้ิลอยา่งหนา ปิดดว้ยใย

สังเคราะหอ์ยา่งดี และหุ้มดว้ยหนงั ท่ีมีคุณภาพหลายประเภท เช่น หนงั PVC , หนงั PU , หรือหนงัชนิดพิเศษเกรดพรีเม่ียม สามารถเลือก

สีไดห้ลากหลายสีตามใจชอบ 
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สตลูปลายเตยีง Stool 
• โครงสร้างทําจากไม้จริง แข็งแรงทนทาน 
• ขนาดกว้างนั่งสบาย เคล่ือนย้ายได้สะดวก 
• ท่ีนั่งบุด้วยฟองนํ้าอย่างดี หุ้มด้วยหนังผ้าไหมนําเข้า ตัดเย็บประณตีสวยงาม 
• ดีไซน์หรูหรา เข้ากบัทุกบรรยากาศห้อง เพิม่ความสบายให้กบัการนั่งพกัผ่อนได้อย่างลงตัว 
• ใช้งานได้อเนกประสงค์ ไม่ว่าจะใช้นั่ง ใช้พกัเท้า เหมาะสําหรับใช้นัง่กับ ฐานรองท่ีนอน โต๊ะเตีย้ หรือโต๊ะแบบอ่ืนๆ 
• เหมาะสําหรับห้องท่ีต้องการความหรูหรา 
• ทาํความสะอาดง่าย 
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สตูลเกบ็ของ 
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ตวัอยา่งหนงั PVC 

 
 
         หนงัเทียม PVC มีราคาถูกท่ีสุด ไม่เหมาะกบับา้นท่ีมีเด็กและสัตวเ์ล้ียง หนงัชนิดน้ีเหมาะกบัเฟอร์นิเจอร์โรงแรม ร้านสปา 

ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟ ท่ีมีการใชง้านบ่อยและตอ้งการเปล่ียนบ่อย แนะนาํให้ใชเ้พราะราคาประหยดั และหากเพ่ิมความหนาของหนงั 

PVC ให้มากขึ้น จะถูกเรียกว่าหนงั PD ซ่ึงช่วยเพ่ิมให้หนงัมีความเหนียว และมีอายกุารใชง้านนานขึ้นกว่าหนงั PVC ชนิดบาง 

หมายเหตุ : ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ตัวอย่างลายและสีท่ีแสดงบนเว๊บไซต์ อาจมีความแตกต่างจากของจริง 
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หนงั PU 

 
 

         หนงัเทียม PU เป็นหนงัเทียมท่ีผลิตขึ้นมาใหใ้กลเ้คียงหนงัแทม้ากท่ีสุด ไม่ว่าจะคุณภาพ ลกัษณะความมนัเงาของผิว และดา้นในมี

ลกัษณะเป็นขนเหมือนหนงัแท ้ทาํความสะอาดง่าย แตกต่างหนงัแทต้รงเร่ืองความทนทาน ความเหนียวท่ีมีนอ้ยกว่า 

หมายเหตุ : ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ตัวอย่างลายและสีท่ีแสดงบนเว๊บไซต์ อาจมีความแตกต่างจากของจริง 
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หนงัผา้ไหม 
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ผ้าหุ้ม KulThong 
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หนงั 3 D 

 

หมายเหตุ : ด้วยเทคนิคการถ่ายภาพ ตัวอย่างลายและสีท่ีแสดงบนเว๊บไซต์ อาจมีความแตกต่างจากของจริง 

 

http://www.kulthong.com/
http://www.kulthong.com/%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b8%81-5/


บริษัท กลุทอง จํากดั 477 ถ.หทยัราษฎร์ แขวง สามวาตะวนัตก เขต คลองสามวา กรุงเทพฯ 10510   Website : www.kulthong.com    

 โทร 083-683 0827   Line : @KulThong     Facebook : Kulthong007    
 

ผา้ฮอลแลนด ์
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ผา้ท่ีใหหุ้ม้ 
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