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กระเบื้องเคนไซ รุ่น แบ็ควูดส์

BACKWOODS
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BW-134  : Magnolia / สีแมกโนเลีย

Backwoods กระเบื้องเคนไซ รุ่นแบ็ควูดส์  
ไม้เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มานานหลายศตววรษด้วยความทนทานและให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ

ทำให้ไม้เป็นวัสดุยอดนิยมที่ใช้ในการตกแต่งบ้านและที่อยู่อาศัย ด้วยความรู้สึกผูกพันกับ 

ความเป็นธรรมชาติของไม้ แต่ไม้นั้นไม่คงทน เกิดการลอก, ผุกร่อน, แตกหัก และเกิด

การเปลี่ยนแปลงของสีได้ ทำให้รักษายาก Backwoods คือสิ่งที่สามารถตอบโจทย์ 

และแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ ด้วยคุณสมบัติของกระเบื้องเซรามิคส์ที่ผ่านการเผา

ด้วยอุณหภูมิที่สูงกว่า 1,250 องศาเซลเซียส และเป็น Homogeneous 

Tiles ที่เป็นสีและลวดลายแบบเต็มแผ่น มิได้พิมพ์ลวดลายบน

ผิวหน้าเท่านั้น ทำให้ Backwoods สามารถทำความสะอาดได้ง่าย 

แข็งแกร่ง ทนทาน ทนกรด ทนด่าง ลวดลายเสมือนไม้จริงรวมถึงลวด

ลายที่มีวงปีของลายไม้ที่คงทนไม่เปลี่ยนแปลง เหมาะสำหรับตกแต่ง

ทั้งงานภายใน และภายนอกที่เป็น Heavy Duty อย่างแท้จริง เช่น ถนน 

พื้นที่จอดรถทางเดินที่มีการใช้งานอย่างมาก (High Traffic) บริเวณ

รอบๆสระว่ายน้ำ เป็นต้น Backwoods “ธรรมชาติที่อยู่คู่กับคุณ”
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BW-134  : Mahogany  / สีมะฮอกกานสีมะฮอกกานี

Wood is one of the essential materials that 
have been with humanity for centuries. Its 
strength and the warm atmosphere of wood, 
brings it to one of the most popular con-
struction material since the ancient time. 
The strength of wood does not last long due 
to its softness, low deep abrasion, difficult 
to maintenance, and changes in color makes 
its beauty does not last long. 

BACKWOODS is a homogeneous wooden 
ceramics tiles, not only screen the pattern 
on its surface and also acidic resistance. 
BACKWOODS has been fired in a high tem-
perature (1,250 degree Celsius). Thus makes 
BACKWOODS strong, durable, and suitable 
in all area of your home. Even in a heavy 
duty area such as garage and drive way; High 
traffic area such as foot path and building 
entrance; High humidity are such as border 
of swimming pool deck. BACKWOODS “Ever-
lasting Beauty of Nature”

Backwoods

BW-134  : Palm / ปาล์ม
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Design Patterns

Pattern A Pattern B

BW-134  : Mahogany  / สีมะฮอกกานี



5Pattern C Pattern D

BW-134  : Palm / ปาล์ม
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BW-134  : Magnolia , Palm / สีแมกโนเลีย ,ปาล์ม

BW-134  : Mahogany  / สีมะฮอกกานี



7
สีแมกโนเลีย Magnolia  

Color

สีมะฮอกกานี Mahogany สีปาล์ม Palm 

หมายเหตุ : สีของกระเบื้องจริงอาจแตกต่างจากในรูปเล็กน้อยเนื่องจากการพิมพ์   ACTUAL COLORS MAY LOOK SLIGHLY DIFFERENT DUE TO PRINTING

    รหัสสินคา ขนาด (มม.) แผน / ตร.ม.* ตร.ม.* / กลอง บรรจุ / กลอง   
 Code Dimension (mm.) Pcs. / Sq.M. Sq.M. / CNT. Sets / CNT.

 BW-134 105 x 325 x 14 29 0.69 20 

*หมายเหตุ : จำนวนแผนตอตารางเมตรที่ระบุ เปนการคำนวณจากการปูเวนรอง 3 มิลลิเมตร   

กระเบื้องรุนแบ็ควูดส BACKWOODS

สี Magnolia  แมกโนเลีย

สี Mahogany มะฮอกกานี

สี Palm ปาลม

ขนาด 105 x 325 x 14 มม.

29 แผน / ตร.ม.

20 แผน / กลอง

BW-134  : Magnolia / สีแมกโนเลีย

BW-134 

325
105

14
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BW-134  : Mahogany  / สีมะฮอกกานี

บริษัท เคนไซ ซีรามิคส์ อินดัสตรี้ จำกัด 
KENZAI CERAMICS INDUSTRY CO., LTD. 
169/94-97 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
169/94-97 Ratchadapisek Road, Dindeang Bangkok 10400 Thailand 

Tel. 02-6925080-90 
Fax. 02-6925091-92     
e-mail : kenzai@kenzai.co.th 
facebook.com/KenzaiCeramics  
www.kenzai.co.th 


