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กำรผลติ และ กำรจดัจ ำหน่ำย 
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Live materials for Life



กำรผลติ และ กำรจดัจ ำหน่ำย 

ไม้สนรสัเซีย (Pínus sylvéstris & Pícea ábies) 

ไม้แปรรปูคณุภาพดี ท่ีสามารถน าไปใช้เป็นไม้แบบหรือผลิตเฟอรนิ์เจอร์



กำรผลติ และ กำรจดัจ ำหน่ำย 

‒ ไมส้นรสัเซยีผลติจำกตน้สนทีม่ลี ำตน้ใหญ่และแขง็แรง
‒ ผลติจำกไมส้น อำย ุ80 – 120 ปี 
‒ ไมส้นรสัเซยีเตบิโตในอำกำศหนำวจงึมคีวำมแขง็แรงพเิศษ 

ใชใ้นอำกำศรอ้นกไ็ด ้ทนทำน ไม่ผุพงั

เน้ือไม้มีความแขง็แรงพิเศษ

ไมร้สัเซยี (ภำคเหนือ)
1 ปี

Old & 
Strong

Young 
& Soft

ไมน้ิวซแีลนด ์(ภำคใต)้



‒ ไมส้นรสัเซยีของเรำสำมำรถน ำไปใชไ้ดท้ัง้กบังำนก่อสรำ้ง ท ำหลงัคำ ตกแต่งผนงั เพดำน ท ำเฟอร์นิเจอร ์ประตู 
หน้ำต่ำง บรรได และอื่นๆอกีมำกมำยไมส้นรสัเซยีของเรำทีผ่ำ่นกำรอบแหง้ จะไมเ่กดิปัญหำรปูทรงบดิเบีย้ว

‒ มคีวำมเหมำะสมกบักำรใชใ้นงำนไมทุ้กประเภท
‒ เรำใชห้อ้งอบแหง้ทีไ่ดม้ำตรฐำน และผลติไมท้ีม่คีุณภำพสงู และแขง็แรง ทนทำน

กำรผลติ และ กำรจดัจ ำหน่ำย 

ห้องอบแห้ง ช่วยท าให้ไม้มีความช้ืนเหลือเพียง 18±2%

5 – 7 days

70° – 80° C



กำรผลติ และ กำรจดัจ ำหน่ำย 

กระบวนกำรอบแหง้ (KD) ใชเ้วลำ 5-7 วนักบัอุณหถูม ิ70-80 °C ระดบัควำมชืน้ที่
เหลอืในไมแ้ปรรปูอยูท่ี ่18±2% ซึง่เป็นระดบัควำมชืน้พอสมควรส ำหรบักำรสง่ไม้
มำประเทศไทยในตูค้อนเทนเนอร์ หลงัจำกนัน้ไมจ้ะแหง้ลงอกีอยำ่งเป็นธรรมชำติ
ใหค้วำมชืน้อยูใ่นระดบั 13% ในอำกำศของเมอืงไทย
ไมส้นทีผ่ำ่นกำรอบแหง้ทนทำนต่อกำรผพุงัเน่ำเป่ือย เชือ้รำ กำรหดหรอืกำรบวม 
ไมม้รีปูคงไมเ่บีย้ว ทนทำนและยดืหยนุ ไมท้ีอ่บแหง้แลว้ไสไดง้ำ่ย ลบไมก่ีม่ลิลเิมตร



ในกำรผลติไมแ้ปรรปูเรำใชเ้ทคโนโลยแีละอุปกรณ์เยอรมนั

Check more details at www.sakwoodworks.com/russianpine



การขนสง่ทางบก และทางเรือ



เส้นทางการขนสง่

ไมข้อง สกั วูด้ เวอรค์ ใชเ้วลำนำนในกำรเดนิทำงมำเมอืงไทย
เรำบรรทกุตูค้อนเทนเนอรท์ีโ่รงำนรสัเซยี เอสโตเนีย เบลำรุส
และยเูครนแลว้สง่โดยรถบรรทุกไปทำ่เรอืเซนตปี์เตอรส์เบริก์
(รสัเซยี) เมอืงทำลลนิน์ (เอสโตเนีย) ไคลเพดำ (ลทิวัเนีย) โอ
เดสซำ (ยเูครน) คอนเทนเนอรอ์ยูบ่นเรอื 45 วนั (ระยะทำง
21,000 กโิลเมตร)แลว้ถงึมำทำ่เรอืแหลมฉบงั



สนิคำ้

SAK WoodWorks
Live materials for Life

ไมส้น

ไมฝ้ำรปูกลม

ไมพ้ืน้แบบ

แบบมมุเอยีง
ไมโ้ครง

ไมแ้ปรรปู

ไมพ้ืน้

ไสเรยีบแลว้

ยงัไมไ่สเรยีบ

Spruce

Pine

Decking

Terrace

Planks

Battens

Lumber

Profiled

T&G

Planed

ไมฝ้ำ 

ไมฝ้้ำ

ไมก้ระดำน

ไมร้ะแนง



ไมแ้ปรรปู



ไมแ้ปรรปู



ลกัษณะกำรใชง้ำนของไมแ้ปรรปู



ไมฝ้ำ Linings 0.5’’ x 4’’

96 mm
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ไมฝ้ำ Beams 3/4’’ x 6’’

143 mm
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ไมฝ้ำ Blockhouse 1’’ x 6’’



143 mm
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ไมพ่ืน้ Floorboard 1⅛’’ x 6’’; 1’’ x 4’’

96 mm
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ไมโ้ครง ไสเรยีบแลว้
mm x mm:

15 x 40
40 x 40
15 x 30
15 x 70
20 x 30
20 x 40
30 x 40
40 x 50
45 x 45
50 x 50
40 x 60
50 x 70



And much more, www.sakwoodworks.com/products



Glued-up Wooden Panels (coming soon)



Palette timber 20 x 75; 22 x 96 etc. (coming soon)



ตวัอยา่งลกัษณะการใช้งาน



www.sakwoodworks.com

ลองคดิสิ ว่า คุณจะสามารถใช้ไม้ของเราท าอะไรได้บ้าง…



Contacts
Konstantin Nevmerzhitskiy
Senior Partner

tel.: +66 (0) 94 883 6139 (English)
line ID: timnal
e-mail: kostya@sakww.com

www.sakwoodworks.com
info@sakww.com
facebook.com/sakwoodworks
LineID: @sakww
+66 (0) 997121071; +66 (0) 39441191

Irina Ivanova
Business Assistant

tel.: +66 (0) 99 712 1071 (ภาษาไทย)

line ID: irina_ch
e-mail: irina@sakww.com

SAK WoodWorks Co.,ltd. Timnal Group

mailto:info@sakww.com

