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Z - 3000 - C 062 F Z - 305 - 101T O V f l i p t o p c a p

TOV แบบวันทัช
Z - 1000 - 24 - R 41Z - 1000 - C 163Z - 1000 - C 001

30mL

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

60mL

100mL

90mL

120mL

150mL

180mL

200mL

250mL

350mL

550mL

500mL

L O T I O N / A T O M I Z E R

TCBA-350 TBH-500 TDS-550 T DR-550

Type
ประเภทของผลิตภัณฑ

TDMJ-550

Family Name/Product Name
ชื่อซีรี่สและชื่อผลิตภัณฑ

This serves as a rough guide to the 
bottom shape.  
*If the shoulder shape differs from
the bottom shape, an additional
note states this.
รูปทรงกนขวดอยางคราวๆ
*จะมีการระบุเพิ่มเติมในกรณีที่รูปทรงของบา
แตกตางจากรูปทรงของกนขวด

TCBA/TBH/TDS/TDR/TDMJ

The catalog shows graduations as 
a guide to the capacity of each 
product. 
(The graduation simply indicates 
approximate capacity.)
ขีดบอกระดับปริมาณบรรจุของผลิตภัณฑที่ 
สามารถมองเห็นและเขาใจไดอยางรวดเร็ว
(ปริมาณบรรจุเปนปริมาณอยางคราวๆ เทานั้น)

The catalog shows graduations as a 
guide to the height of each product. 
(The graduation simply indicates 
approximate height.)
ขีดบอกระดับความสูงของผลิตภัณฑที่สามารถ
มองเห็นและเขาใจไดอยางรวดเร็ว
(ความสูงเป็นเพียงคาประมาณเทานั้น)

White– or black– circled 
numbers and letters indicate 
corresponding page numbers of the 
common style-based index section 
and groups (from A to D) therein, 
respectively. 
ตัวเลขและตัวอักษรภาษาอังกฤษใน 

 แสดงหมายเลขหนาและกลุม (A~D) 
ของดัชนีแยกตามรูปแบบรวมกัน

0 cm

5 cm

25 cm

10 cm

Before You Read the Catalog
● This catalog has three indexes: family/product name-based, capacity-/material*-based, and common style-based.

* For items made from two or more types of materials, the material of the inner part is indicated.
● Cap and accessory products are collectively shown in the final part of this catalog,

the photos of less versatile products are shown only on the pages about each product (left to the table).

[Material Indications]
/ = Two or more materials or accessories are available for selection + = Product made of two or more materials or multi-layer product

วิธีการดูแค็ตตาล็อก
● แค็ตตาล็อกเลมนี้ไดจัดเตรียมดัชนีไว 3 ประเภท ไดแก ดัชนีชื่อซีรี่สและชื่อผลิตภัณฑ ดัชนีแยกตามปริมาณสุทธิและวัสด*ุ และดัชนีแยกตามรูปแบบรวมกัน

* กรณีที่มีวัสดุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป จะแสดงรายละเอียดวัสดุเพิ่มเติมดานใน
● สำาหรับฝาและอุปกรณที่ใชรวมกัน จะถูกรวบรวมไวที่ทายเลม ยกเวนบางชนิดที่ใชไดกับเฉพาะบางผลิตภัณฑเทานั้น จะระบุไวบนหนาแนะนำาผลิตภัณฑ (ในตาราง)

ของผลิตภัณฑนั้นๆ

[สัญลักษณแสดงวัสดุ]
/ = กรณีที่มีวัสดุตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป หรือสามารถเลือกไดจากอุปกรณที่ใหมาดวย  + = กรณีที่มีการใชวัสดุรวมกันตั้งแต 2 ชนิดขึ้นไป หรือมัลติเลเยอร

30 cm

Example caps and accessories that 
match products are shown here. 
For other compatible caps, see the 
"Compatible caps/accessories" 
column in the table.
ตัวอยางฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม
ที่นิยมใชและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
สำาหรับชนิดอื่นๆ ที่สามารถใชได ระบุไวที่ชอง  
"ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได" ในตาราง

15 cm

35 cm

20cm

11 C
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35

TDR TDMJTDS

TDS/TDR/TDMJ
■ E m b o s s e d s i d e s 

a r e  o p t i o n a l l y 
available. 

■ สามารถเลือกการปั๊มนูน 
ดานขางได

PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in Standard color),
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ TDS, TDR, TDMJ : Bottle height and threads are subject to change with some accessories.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว
    ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง
■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ สำาหรับ TDS TDR และ TDMJ อาจมีการเปล่ียนแปลงความสูงและสวนเกลียวของขวดได เพ่ือใหเขากับอุปกรณเพ่ิมเติม / อุปกรณเสริมท่ีใชคูกัน
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย " ● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป์

1 
TDR-550 +Z-3000-C062F 

2 

TDS-550 +Z-3000-C062F 

3 

TDMJ-550 +Z-3000-C062F 

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.] 
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps/accessories 
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap
ฝา

Stopper
จุกใน

Dispenser
หัวป ั ๊ม

H W 1 W 2 L

TCBA-350 403.3 164 73.9 55.7

Injection stretch 
blow molding

การฉ ีดเป า 
PET

Z-3000-C062F

TBH-500 531 207.1 63ø TOV flip top cap
TOV แบบวันทัช

Z-1000-C001
Z-1000-24-R41

Z-1000-C163
Z-305-101

TDS-550 620 183.3 96.5 78 62
Direct blow 

molding
การเป าโดยตรง

PE Z-3000-C062FTDR-550 620 183.3 87 82 64.1

TDMJ-550 630 162.9 108.3 60.9

TBH
■ TBH is PET bottle produced by 

injection stretch blow molding 
that this is squeezable and 
easy to discharge, because this 
is thin-walled, despite being a 
capped model.

■ ขวด PET ฉีดเป่าขึ้นรูปผนังบาง 
ที่สามารถบีบใหไหลออกไดงาย 
แมเปนแบบฝา

3

2

1

Types
ประเภท

Please read these notes without 
fail.
กรุณาอานหมายเหตุเพิ่มเติมอยางละเอียด

Shown here is supplementary 
in format ion to  produc ts  and 
accessories. 
คำาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 
และอุปกรณที่ใชรวมกับผลิตภัณฑ

For size information, see p. 4. 
กรุณาดูหนาที่ 4 สำาหรับวิธีการดูขนาด

Decoration images selected by 
Glase l .  Symbols  that  denote 
decoration methods follow product 
names.
วิธีการตกแตงที่สามารถใชไดกับผลิตภัณฑ 
นำาเสนอดวยการตกแตงจริงและแสดงวิธีการ 
ตกแตงดวยเครื่องหมายหลังชื่อผลิตภัณฑ

● Ci rc led  numbers  ind ica te 
corresponding page numbers  
o f  t h e  "Cap s/Acce s so r i e s " 
section at the end of this catalog, 
which provides more detailed 
information.
ตัวเลขใน ● แสดงถึงเลขหนาที่มีรายละเอียด 
ของ "ฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม" 
ทายเลม กรุณาดูรายละเอียดที่หนาดังกลาว

[Plastic and Metal Names/ชื่อพลาสติกและโลหะ]　* The formal name used with a recycling logo is SAN.
　* การแสดงสัญลักษณรีไซเคิลอยางเปนทางการของ SAN

ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene (อะคริโลไนไตรล บิวทาไดอีน สไตรีน)

AS* = Styrene Acrylonitrile (สไตรีน อะคริโลไนไตรล)

ASA = Acrylonitrile Styrene Acrylate (อะคริโลไนไตรล สไตรีน อะคริเลต)

EV = Ethylene Vinyl Alcohol (เอทิลีน ไวนิลแอลกอฮอล)

IIR = Butyl rubber (Isobutylene Isoprene Rubber) (ยางบูทิล)

NBR = Synthetic Rubber (Acrylonitrile Butadiene Rubber) (ยางสังเคราะห)

NR = Natural Rubber (ยางธรรมชาติ)

PA = Polyamide (Nylon) (โพลีเอไมด)

PBT = Polybutylene Terephthalate (โพลีบิวทิลีน เทเรฟทาเลต)

PC = Polycarbonate (โพลีคารบอเนต)
PCT = Polycyclohexylene Dimethylene Terephthalate 

    (โพลีไซโคลเฮกซิลีนไดเมทิลีน เทเรฟทาเลต)

PE = Polyethylene (โพลีเอทิลีน)

PEN = Polyethylene Naphthalate (โพลีเอทิลีน แนฟทาเลต)

PET = Polyethylene Terephthalate (โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต)
PETVM = Vacuum-metalized Polyethylene Terephthalate
              (โพลีเอทิลีน เทเรฟทาเลต พรอมชั้นอาบไอโลหะภายใตสุญญากาศ)

PMMA = Polymethylmethacrylate (Acrylic) (โพลีเมทิล เมทาไครเลต)

POM = Polyoxymethylene (โพลีออกซีเมทิลีน)

PP = Polypropylene (โพลีโพรพิลีน)

PS = Polystyrene (โพลีสไตรีน)

PUR = Polyurethane (โพลียูรีเทน)

SB = Styrene Butadiene (สไตรีน บิวทาไดอีน)

SI = Silicone (ซิลิโคน)

TPE = Thermoplastic Elastomer (เทอรโมพลาสติกอีลาสโตเมอร)

AL = Aluminum (อะลูมิเนียม)

SUS = Stainless steel (สแตนเลส)
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W1

W2

Front
ดานหนา

Side
ดานขาง

H

W1

W1

W2
W2

W1

W1

H

H

H

H

H

L

Hole diameter
ขนาดรูปาก

■ Cap    ฝา ■ Dropper
      หลอดหยด

■ Stopper    จุกใน

■ Dispenser    หัวปั๊ม ■ Dispenser    หัวปั๊ม

◉ For the smallest and largest widths of each product body, see W1 and W2.  
For the dimension of the thickest portion when viewed from side, see L.

◉ W1 และ W2 เปนขนาดของสวนที่กวางที่สุดและสวนที่แคบที่สุดของผลิตภัณฑ L เปนขนาด 
ของสวนที่กวางที่สุดดานขาง

[ Bottle and Accessories Size Indications    ขนาดของขวดและอุปกรณเสริม ]

H = Height  ความสูง W = Width  ความกวาง L = Length  ความลึก Unit (หนวย) : mm (มม.)

[ Size Information    วิธีการดูขนาด ]

Bottle ขวด

Accessories อุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

thai-2018-J_180301+0322+6�_��������cs5.5.indd   4 10/2/18   10:11 AM



5

[ For Other Product Information ]

We offer the following:

■ Sample containers

■ Webpages

For more information, complete the inquiry form on our
website or simply call us.

www.glaselthailand.com TEL +66-2-136-2303

[ เกี่ยวกับขอมูลของผลิตภัณฑอื่นๆ ]

■ ตัวอยางบรรจุภัณฑ

■ เว็บไซต

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
กรุณาติดตอขอรายละเอียดเพิ่มเติมผานทางแบบฟอรมสอบถาม
ในเว็บไซตหรือทางโทรศัพท
www.glaselthailand.com  TEL +66-2-136-2303

CREAM JAR
กระปุกครีม

LIQUID FOUNDATION
รองพื้นแบบน้ำา

CAPS/ACCESSORIES
ฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / 

อุปกรณเสริม

PLASTIC BOTTLE
ขวดพลาสติก

MAKEUP
เครื่องสำาอาง

IBLT 28

IBRT 28

LR 28

TBC 30

TBD 30

TBF 28

TBFS 30

TBH 34

TBI 14

TBIS 14

TBL 20

TBP 24

TBQ 26

TBR 16

TBU 22

TBY 18

TCAA 30

TCBA 34

TDMJ 34

TDR 34

TDS 34

TFU 32

TOM 32

TOV 32

TPOR 32

TS 36

PLASTIC BOTTLE
ขวดพลาสติก

TDC 42

TFC 38

TIC 42

TJC 42

TMC 42

TQC 42

TRC 40

CREAM JAR
กระปุกครีม

TJF 44 TMF 44

LIQUID FOUNDATION
รองพื้นแบบน้ำา

DORA 48

KLIP 46

KP 46

MAH 52

MINI DORA 48

MINI NOVY 48

NOVY 48

RF 50

TCO 46

TDEO 46

TLIP 46

MAKEUP
เครื่องสำาอาง

Cap/Stopper 
ฝาและจุกใน 

Dispenser 
หัวปั๊ม 

CAPS/ACCESSORIES
ฝาและอุปกรณเพ่ิมเติม / อุปกรณเสริม
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Capacity [ml]
ปริมาณบรรจุ [มล.] PET PE PE+EV+PE

3

5

10

15

20

30

40

50

36
TS

36
TS

36
TS

36
TS

14
TBIS

14
TBI

14
TBI

16
TBR

18
TBY

20
TBL

22
TBU

24
TBP

26
TBQ

30
TBD

28

IBRT

30
TCAA

14
TBI

16
TBR

20
TBL

24
TBP

26
TBQ

Lotion bottle/Atomizer bottle    ขวดโลชั่น/ขวดสเปรย

Rough guide to bottom shapes
รูปทรงกนขวดอยางคราวๆ

Family Name/Product Name
ชื่อซีรี่สและชื่อผลิตภัณฑ

Relevant page
หมายเลขหนา

Rough guide to bottle shapes (front)
รูปทรงขวด (ดานหนา) อยางคราวๆ

For more detailed information, see each corresponding product description page.
กรุณาดูรายละเอียดที่หนาแนะนำาผลิตภัณฑแตละชนิด
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Capacity [ml]
ปริมาณบรรจุ [มล.] PET PE PE+EV+PE

60

90

100

120  

150

180

200

250

30
TBFS

14
TBI

28
IBRT

28
IBRT

28
LR

28
IBLT

32
TOM

32
TPOR

32
TFU

32
TOV

28
TBF

28
TBF

30
TBC

30
TBC

14
TBI

16
TBR

18
TBY

20
TBL

22
TBU

24
TBP

26
TBQ

14
TBI

16
TBR

18
TBY

20
TBL

22
TBU

24
TBP

26
TBQ

14
TBI

16
TBR

18
TBY

20
TBL

22
TBU

24
TBP

26
TBQ

14
TBI

16
TBR

18
TBY

20
TBL

22
TBU

24
TBP

26
TBQ

14
TBI

18
TBY

22
TBU

For more detailed information, see each corresponding product description page.
กรุณาดูรายละเอียดที่หนาแนะนำาผลิตภัณฑแตละชนิด
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Capacity [g]
ปริมาณบรรจุ [กรัม] PP PET

3

5

6

10

15

20

30

40

Capacity [ml]
ปริมาณบรรจุ [มล.] PET PE PE+EV+PE

350

500

550

42
TMC

38
TFC

40
TRC

42
TDC

42
TQC

40
TRC

40
TRC

38
TFC

34
TCBA

34
TBH

34
TDS

34
TDR

34
TDMJ

40
TRC

40
TRC

● Insert-molded product. For more detailed information, see each corresponding product description page.
● ผลิตภัณฑแบบฉีด 2 ชั้น กรุณาดูรายละเอียดที่หนาแนะนำาผลิตภัณฑแตละชนิด

CREAM JAR    กระปุกครีม

38
TFC

●

38
TFC

●

42
TIC

●

42
TJC

●
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Capacity [g]
ปริมาณบรรจุ [กรัม] PP PET

50

60

80

100

120

150

200

Capacity [ml]
ปริมาณบรรจุ [มล.] PE+EV+PE

30

50

90

38
TFC

40
TRC

40
TRC

40
TRC

40
TRC

40
TRC

40
TRC

40
TRC

● Insert-molded product. For more detailed information, see each corresponding product description page.
● ผลิตภัณฑแบบฉีด 2 ชั้น กรุณาดูรายละเอียดที่หนาแนะนำาผลิตภัณฑแตละชนิด

44
TJF

44
TMF

44
TJF

44
TMF

44
TJF

LIQUID FOUNDATION    รองพื้นแบบน้ำา

42
TIC

●

38
TFC

●

●

38
TFC

●
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 TBI-100
 　 p.14

 TBI-150
 　 p.14

 TIC-30
 　 p.42

  TBI-50
 　 p.14

 TBL-100
 　 p.20

 TJC-30
 　 p.42

 TBL-150
 　 p.20

4

2

1

3

3
3

To make the COSME family complete, GLASEL offers an example selection of bottles similar in form and look.

■ A gradient color is added to the simple straight shape to enhance its elegance.
■ ใชการไลโทนสีบนบรรจุภัณฑทรงตรง เพื่อเพิ่มความโดดเดนของผลิตภัณฑ

■ The combination of a unique, partly narrow shape with a glittering print gives a luxurious appearance.
■ การผสมผสานกันระหวางผลิตภัณฑทรงคอดและงานพิมพฮ็อตแสตมปที่มีความระยิบระยับ ชวยสรางความรูสึกหรูหรามีระดับ

1

2

ทาง GLASEL ไดคัดเลือกผลิตภัณฑที่มีลักษณะคลายคลึงกันมาจัดเป็นซีรีส เพื่อใหผลิตภัณฑของลูกคามีความสมบูรณแบบยิ่งขึ้น
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■ Vivid colors against the dark background are eye-catching.
■ การใชงานพิมพสีสันสดใสตัดกับพื้ ้นหลังสีเขม ชวยเพิ่มความนาสนใจและดึงดูดสายตา

■ The design featuring feminine decorations compels consumers to pick it up.
■ การตกแตงดวยสีโทนหวานสไตลผูหญิง ชวยสรางความประทับใจจนอยากไดมาครอบครอง
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GLASEL offers a variety of decoration methods tailored to specific items, 
such as bottles, jars and caps. We use advanced processing techniques to 
achieve a myriad of expressions, thereby embodying the concept of your 
product and enhancing originality.
เรามีวิธีการตกแตงที่เหมาะสมกับบรรจุภัณฑประเภทตางๆ เชน ขวด กระปุก และฝา ใหไดเลือกใช 
ดวยเทคโนโลยีขั้นสูง จึงสามารถออกแบบการตกแตงไดหลากหลาย สรางสรรคภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑใหสวยงาม และชวยยกระดับเอกลักษณของผลิตภัณฑใหสูงขึ้นดวย

Coloring of a raw plastic is achieved by mixing the raw plastic 
and a colorant. Using this method, it is possible to render various 
colors from transparent to translucent to opaque to pearl.
* Please remember that some plastics cannot be made transparent.
ดวยวิธีการผสมสีลงในเนื้อพลาสติกจึงสามารถแสดงสีตางๆ ไดอยางหลากหลาย 
เชน สีโปรงแสง (สีใส) สีกึ่งโปรงแสง สีทึบแสง และสีมุก เปนตน 
* พลาสติกบางชนิดอาจไมสามารถทำสีโปรงแสงได

Silk screen printing is the most common printing method 
that uses a screen. The cost of the screen is relatively low.
วิธีการพิมพพื้นฐานทั่วไปดวยการใชบล็อกสกรีน คาใชจายจึงคอนขางถูก

Hot stamp process is used to transfer a metallic foil or  
printed image from a film to a substrate by heat.
The hot stamp process is suitable for placing a circular 
band, logo or other printed highlight image.
การลอกลายการพิมพหรือแผนฟอยลโลหะใหติดลงบนเนื้อพลาสติก
ดวยความรอน การพิมพฮ็อตแสตมปเหมาะสำหรับการพิมพโลโก,
ลายที่ตองการเพิ่มความโดดเดน หรือทำขอบ

In a vacuum chamber, evaporated aluminum is deposited onto the surface of 
a substrate to give a metallic sheen. Even curved or bumpy surfaces, if vacuum 
metalized, can be given a clean coating for a quality appearance, while 
hot stamping is impractical on such surfaces. Moreover, applying paint on an 
aluminum layer can produce various colored metallic surfaces.
การเผาอะลูมิเนียม (AL) ในเตาสุญญากาศใหระเหยเปนไอไปเกาะติดบนพื้นผิวเนื้อพลาสติก 
เพื่อสรางความวาวแบบโลหะ สามารถเกาะติดบนผิวโคงหรือรูปทรงเวานูนที่ไมสามารถใช
การพิมพฮ็อตแสตมปไดอยางสวยงาม ชวยสรางความรูสึกหรูหรา นอกจากนี้หากพนสีลงบน
ชั้นอะลูมิเนียมจะสามารถสรางเฉดสีสีเมทัลลิคตางๆ ได

Coloring of a raw plastic is achieved by mixing the raw plastic 
and a colorant. Using this method, it is possible to render various 
colors from transparent to translucent to opaque to pearl.
* Please remember that some plastics cannot be made transparent.
ดวยวิธีการผสมสีลงในเนื้อพลาสติกจึงสามารถแสดงสีตางๆ ไดอยางหลากหลาย 
เชน สีโปรงแสง (สีใส) สีกึ่งโปรงแสง สีทึบแสง และสีมุก เปนตน 
* พลาสติกบางชนิดอาจไมสามารถทำสีโปรงแสงได

Silk screen printing is the most common printing method 
that uses a screen. The cost of the screen is relatively low.
วิธีการพิมพพื้นฐานทั่วไปดวยการใชบล็อกสกรีน คาใชจายจึงคอนขางถูก

Coloring    การทำสี

Hot Stamp (Roller)    การพิมพฮ็อตแสตมป

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

Coloring    การทำสี

Vacuum Metalized    การชุบสุญญากาศ

In a vacuum chamber, evaporated aluminum is deposited onto the surface of a substrate 
to give a metallic sheen. Even curved or bumpy surfaces, if vacuum metalized, can be 
given a clean coating for a quality appearance, while hot stamping is impractical on 
such surfaces. Moreover, applying paint on an aluminum layer can produce various 
colored metallic surfaces.
การเผาอะลูมิเนียม (AL) ในเตาสุญญากาศใหระเหยเปนไอไปเกาะติดบนพื้นผิวเนื้อพลาสติกเพื่อสรางความวาว
แบบโลหะ สามารถเกาะติดบนผิวโคงหรือรูปทรงเวานูนที่ไมสามารถใชการพิมพฮ็อตแสตมปไดอยางสวยงาม 
ชวยสรางความรูสึกหรูหรา นอกจากนี้หากพนสีลงบนชั้นอะลูมิเนียมจะสามารถสรางเฉดสีสีเมทัลลิคตางๆ ได

Vacuum Metalized [Inner Part]    การชุบสุญญากาศ [ชั้นใน]

Hot stamp process is used to transfer a metallic foil or printed image from a film to 
a substrate by heat. The hot stamp process is suitable for placing a circular 
band, logo or other printed highlight image.
การลอกลายการพิมพหรือแผนฟอยลโลหะใหติดลงบนเนื้อพลาสติกดวยความรอน การพิมพฮ็อตแสตมป
เหมาะสำหรับการพิมพโลโก, ลายที่ตองการเพิ่มความโดดเดน หรือทำขอบ

Silk screen printing is the most common printing method that uses a screen. 
The cost of the screen is relatively low.
วิธีการพิมพพื้นฐานทั่วไปดวยการใชบล็อกสกรีน คาใชจายจึงคอนขางถูก

Coloring of a raw plastic is achieved by mixing the raw plastic and a colorant. 
Using this method, it is possible to render various colors from transparent to translucent 
to opaque to pearl.
* Please remember that some plastics cannot be made transparent.
ดวยวิธีการผสมสีลงในเนื้อพลาสติกจึงสามารถแสดงสีตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน สีโปรงแสง (สีใส) 
สีกึ่งโปรงแสง สีทึบแสง และสีมุก เปนตน 
* พลาสติกบางชนิดอาจไมสามารถทำสีโปรงแสงได

Coloring of a raw plastic is achieved by mixing the raw plastic and a colorant. 
Using this method, it is possible to render various colors from transparent to translucent 
to opaque to pearl.
* Please remember that some plastics cannot be made transparent.
ดวยวิธีการผสมสีลงในเนื้อพลาสติกจึงสามารถแสดงสีตางๆ ไดอยางหลากหลาย เชน สีโปรงแสง (สีใส) 
สีกึ่งโปรงแสง สีทึบแสง และสีมุก เปนตน 
* พลาสติกบางชนิดอาจไมสามารถทำสีโปรงแสงได

Paint is applied to the surface of a substrate to add a color. This method is used for 
various color and texture expressions, from transparent to translucent to opaque 
as well as from pearl to matte and to gradation. 
* When making a decision, please remember that some plastics cannot be made 
 transparent.
การพนสีลงบนผิวพลาสติกสามารถสรางเฉดสีตางๆ และพื้นผิวสัมผัสไดอยางหลากหลาย 
เชน สีโปรงแสง (สีใส) สีกึ่งโปรงแสง สีทึบแสง สีมุก การเคลือบดาน และการไลโทนสี เปนตน 
* พลาสติกบางชนิดอาจไมสามารถทำสีโปรงแสงได

Silk screen printing is the most common printing method that uses a screen. 
The cost of the screen is relatively low.
วิธีการพิมพพื้นฐานทั่วไปดวยการใชบล็อกสกรีน คาใชจายจึงคอนขางถูก

For more detailed information, contact our staff.
กรุณาติดตอเรา หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติม

Hot Stamp    การพิมพฮ็อตแสตมป

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

Coloring    การทำสี

Coloring    การทำสี

Paint    การพนส ี   

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

VARIOUS EXAMPLE DECORATIONS
ตัวอยางรูปแบบการตกแตงที่หลากหลาย
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Hot Stamp    การพิมพฮ็อตแสตมป

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

Coloring    การทำสี

Coloring    การทำสี

Paint    การพนส ี   

Printing (Silk Screen Printing)    การพิมพ (Silk Screen)

VARIOUS EXAMPLE DECORATIONS
ตัวอยางรูปแบบการตกแตงที่หลากหลาย

13
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G-100SP TBW-34.4ø Y-18-150L Y-20-150LTB-34.4ø Z-1000-C001

10mL

3mL

5mL

40mL

90mL

250mL

350mL

550mL

500mL

15mL

100mL

120mL

150mL

180mL

200mL

60mL

50mL

30mL

20mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

OVER CAP OVER CAP

TBI-20

TBI-20TBIS-15

TBIS-15

TBI-30

TBI-30

TBI-50

TBI-50

TBI-60

TBI-60

TBI-100

TBI-100

TBI-120

TBI-120

TBI-150

TBI-150

TBI-180

TBI-180

TBI-200

TBI-200

TBIS/TBI

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm

10 A
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

1 
TBI-200 +TB-34.4ø 

2 

TBI-60 +TB-24.5ø 

3 

TBI-120 +TB-34.4ø 

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1

TBIS-15 21 66.7 24.5 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBI-20 25.5 66.8 26.6 ø

TBI-30 36 72.3 29.6 ø

TBI-50 59 93 33.3 ø
TB-24.5 ø 

TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-200-C104FTBI-60 71 97.4 35.2 ø

TBI-100 113 116.8 39.9 ø

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBI-120 134 124.7 41.5 ø

TBI-150 166 132.8 44.8 ø

TBI-180 196 138.9 47.2 ø

TBI-200 218 145.6 48.5 ø

1
2 3
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Z -100 -101 Z -200 -C093FTB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø Z -1000-C001

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

40mL

60mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

200mL

100mL

120mL

150mL

50mL

30mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBR-30

TBR-30

TBR-50

TBR-50

TBR-100

TBR-100

TBR-120

TBR-120

TBR-150

TBR-150

TBR-200

TBR-200

TBR

PCV-470 PCV-511

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีVacuum metalized/การชุบสุญญากาศSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

1 
TBR-100 +TB-34.4ø 

2 
TBR-200 +TB-34.4ø 

3 
TBR-50 +Z-200-C093F 

+PCV-511 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

TBR-30 37.3 70.7 26.6 ø 33.6 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเป่า
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø 
TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBR-50 59 87.5 31 ø 38 ø TB-24.5 ø 
TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-200-C104F

TBR-100 114 119.5 34.8 ø 43.8 ø

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBR-120 136 129 36 ø 45.5 ø

TBR-150 168 142 38 ø 48.1 ø

TBR-200 220 154 41.3 ø 52.3 ø

321

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม
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Z -100 -113 Z -205 -C144F Z -1000-24 -R41TB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

100mL

120mL

150mL

200mL

60mL

30mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBY-30

TBY-30

TBY-60

TBY-60

TBY-100

TBY-100

TBY-120

TBY-120

TBY-150

TBY-150

TBY-200

TBY-200

TBY

PCV-470 PCV-511

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

Coloring/การทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน

1 
TBY-200 +Z-1000-C001 

2 
TBY-100 +Z-1000-C001 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

TBY-30 37 74.5 32.3 ø 28.5 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

 TB-21.8 ø TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBY-60 71 97.5 39 ø 34.2 ø TB-24.5  ø 
TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-205-C144F

TBY-100 114 123 43.5 ø 37.6 ø

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBY-120 135.5 132.2 45.2 ø 39 ø

TBY-150 167 139 49 ø 42.3 ø

TBY-200 219 156 52.5 ø 45 ø

1
2

Paint/การพนสี

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม
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Z -100 -101 Z -200 -C093FTB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø Z -1000-C001

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

40mL

60mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

200mL

150mL

120mL

100mL

50mL

30mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBL-30

TBL-30

TBL-50

TBL-50

TBL-100

TBL-100

TBL-120

TBL-120

TBL-150

TBL-150

TBL-200

TBL-200

TBL

PCV-470 PCV-511

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm

10 B
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBL-50 +Z-200-C093F  

+PCV-511 

2 
TBL-100 +Z-1000-24-R41 

3 
TBL-120 +Z-1000-C001 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

TBL-30 36 73.9 29.5 ø 31.9 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø
 

TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBL-50 59 93.5 33 ø 37 ø TB-24.5 ø 
TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-205-C144F

TBL-100 113 123 39.5 ø 43.2 ø

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBL-120 134 135.8 40.2 ø 43.9 ø

TBL-150 167 144 43 ø 48.2 ø

TBL-200 218 159 46.4 ø 51.2 ø

1

2
3

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน
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Y-18 -150L Y-20 -150L Z -1000-24 -R41TB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

200mL

150mL

120mL

100mL

60mL

30mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBU-30

TBU-30

TBU-60

TBU-60

TBU-100

TBU-100

TBU-120

TBU-120

TBU-150

TBU-150

TBU-200

TBU-200

TBU

OVER CAP OVER CAP

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm

thai-2018-J_180301+0322+6�_��������cs5.5.indd   22 10/2/18   10:13 AM



23

PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBU-30 +TB-21.8ø 

2 
TBU-60 +TB-24.5ø 

3 
TBU-100 +Z-1000-24-R41 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

TBU-30 36.4 76.2 31 ø 24 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8
 
ø TBS-18-3 ø 

TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBU-60 70.5 101 37 ø 28.5ø TB-24.5 ø 
TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-205-C144F

TBU-100 113 121.5 42 ø 32.3 ø

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBU-120 134 129.5 44 ø 32.8 ø

TBU-150 166 138.5 47.2 ø 36 ø

TBU-200 218 155 50.5 ø 38.5 ø

1 2 3

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Coloring/การทำาสี Vacuum metalized/การชุบสุญญากาศHot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป
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Z -100 -113 Z -205 -C144FTB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø Z -1000-C001

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

40mL

60mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

200mL

150mL

120mL

100mL

50mL

30mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBP-30

TBP-30

TBP-50

TBP-50

TBP-100

TBP-100

TBP-120

TBP-120

TBP-150

TBP-150

TBP-200

TBP-200

TBP

PCV-470 PCV-511

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBP-30 +Y-18-150L  

+OVER CAP 

2 
TBP-50 +Y-20-150L  

+OVER CAP 

3 
TBP-100 +TB-34.4ø 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2 L

TBP-30 37 75.7 35.5 27.8 27.5

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBP-50 59 94.5 41.5 32 31 TB-24.5 ø 
TB-20-3a

TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-205-C144F

TBP-100 115 119 49.5 38.2 37

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBP-120 136 126 51.5 40 38.5

TBP-150 168 139 54 42.6 41

TBP-200 220 152.5 57.5 46 44.5

1
2 3

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสี Vacuum metalized/การชุบสุญญากาศSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป
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TB -21.8ø TB -24.5ø TB -34.4ø Z -100 -101 Z -200 -C093F Z -1000-C001

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

40mL

60mL

90mL

180mL

250mL

350mL

550mL

500mL

200mL

150mL

120mL

100mL

50mL

30mL

　

　

　 　

　

　

TBQ-30

TBQ-30

TBQ-50

TBQ-50

TBQ-100

TBQ-100

TBQ-120

TBQ-120

TBQ-150 TBQ-200

TBQ-150 TBQ-200

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

TBQ

PCV-470 PCV-511

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBQ-200 +TB-34.4ø 

2 
TBQ-120 +Z-1000-C001 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

TBQ-30 37 73.2 32 ø 25 

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TBQ-50 59 93.5 36.1 ø 28  TB-24.5 ø 
TB-20-3 ø 
TB-20-5 ø 
TB-20-7 ø 

Y-20
Z-200-C093F
Z-205-C144F

TBQ-100 115 119.5 43.5 ø 33.5 

TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø 

Z-1000-C001
Z-1000-C163
Z-1000-24-R41

Z-305-101
Z-505-C167

TBQ-120 136 128 44.9 ø 34.9 

TBQ-150 168 138.5 47.5 ø 37.3 

TBQ-200 220 155 50.9 ø 39.5 

1 2

Coloring/การทำาสีNatural color/ไมมีการทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม
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Z -200 -C104F IBRT-120CAP (PP ) IB-100-5ø 
(PE)

LR flip top cap
(PP Hole diameter: 4mm)
LR แบบวันทัช (PP ขนาดรูปาก 4 มม.)

IB-100-75øIB-100-3øZ -1000-C001

30mL

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

60mL

90mL

180mL

200mL

250mL

350mL

550mL

500mL

100mL

120mL

150mL

　

　

　 　

　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R

TBF-100TBF-100A TBF-150TBF-150A LR-150

IBRT-100L IBRT-200L IBLT-120LIBRT-100A IBRT-120A IBLT-120A

IBRT/IBLT/TBF/LR

PCV-498
(Hole diameter: 
5 mm)
(ขนาดรูปาก 5 มม.)

(Hole diameter: 
3 mm)
(ขนาดรูปาก 3 มม.)

(Hole diameter: 
7.5 mm)
(ขนาดรูปาก 7.5 มม.)

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm

TOV f l ip top cap
TOV แบบวันทัช
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBF-150A +TOV flip top cap/ 
TOV แบบวันทัช 

2 

TBF-100 +Z-1000-C001 

3 

TBF-150 +Z-1000-C001 

4 
TBF-100A +TOV flip top cap/ 
TOV แบบวันทัช 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2

IBRT-100L 112 130.1 39 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

IBRT-120CAP
 IB-100-3 ø
 IB-100-5 ø

 IB-100-7.5 ø
IBRT-120L 133 141.6 40 ø

IBLT-120L 133 146 40.4 ø 43.3 ø

IBRT-100A 112 126 39 ø
Y-20

Z-200-C104F
Z-205-C105F

IBRT-120A 133 137.5 40 ø

IBLT-120A 133 141.9 40.4 ø 43.3 ø

TBF-100A 
(15.5g) 120 104.5 43 ø TOV flip top cap 

TOV แบบวันทัช Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101

Z-505-C167

TBF-150A 
(21.5g) 174 129.5 46 ø

TBF-100 (24g) 114 104.5 43 ø
TBW-34.4 ø 
TB-34.4 ø 

TB-24-3 ø 
TB-24-5 ø 
TB-24-8 ø TBF-150 (30g) 167 129.5 46 ø

LR-150 170 157.9 42.5 ø 45.6 ø LR flip top cap
LR แบบวันทัช

TBF

■ Two types are available (thick and thin) depending on the 
application.

■ TBF-100A (15.5g), TBF-150A (21.5g) 
TBF is PET bottles produced by injection stretch blow molding 
that they are squeezable and easy to discharge, because 
they are thin-walled, despite being a capped model.

■ TBF-100 (24g), TBF-150 (30g) 
These injection blow PET bottles are thicker than TBF-100A and 
TBF-150A. A stopper can be set. (The bottle is unsqueezable.)

■ สามารถเลือกได 2 ชนิดจากผนังบางและผนังหนา 
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชงาน

■ TBF-100A (15.5 กรัม) และ TBF-150A (21.5 กรัม) 
ขวด PET ฉีดเปาขึ้นรูปผนังบางที่สามารถบีบใหไหลออกไดงายแมเปนแบบฝา

■ TBF-100 (24 กรัม) และ TBF-150 (30 กรัม) 
ขวด PET ฉีดเป่าขึ้นรูปที่สามารถใสจุกในได โดยมีผนังที่หนากวา TBF-100  
(24 กรัม) TBF-150 (30 กรัม) TBF-100A และ TBF-150A 
(ไมสามารถบีบได) 

32

1 4

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

 GLASEL (Japan) products ผลิตภัณฑของ GLASEL (ประเทศญี่ปุ่น)
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Z -100 -113 Z -1000-C001G-100SP Z -1000-24 -R41

30mL

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

60mL

150mL

180mL

200mL

250mL

350mL

550mL

500mL

100mL

120mL

90mL

50mL

40mL

　

　

　 　

　

L O T I O N / A T O M I Z E R / D R O P P E R

　

TBC-120TBC-100

TBD-40 TCAA-50 TBFS-90

TBD/TCAA/TBFS/TBC

PCV-470

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

0 cm

5 cm

10 cm

15cm

20 cm

20 cm

DAO f l ip top cap
DAO แบบวันทัช

TOV f l ip top cap
TOV แบบวันทัช
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143.4

PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TBD-40 +Z-100-101  

+PCV-470 

2 

TBD-40 +Z-100-101  

+PCV-470 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 L

TBD-40 46 77 33.5 ø

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

※ G-100SP 
DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

 TB-21.8 ø 
TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TCAA-50 60 87.7 36 ø

TBFS-90 101 143.4 33 ø

TBC-100 119 136.9 45 30
TOV flip top cap 
TOV แบบวันทัช 

Z-1000-C001
Z-1000-C163

Z-1000-24-R41
Z-305-101TBC-120 135 152.8 45 30

TBFS/TBC

■ TBFS and TBC are PET bottles produced by 
injection stretch blow molding that they are 
squeezable and easy to discharge, because they 
are thin-walled, despite being a capped model.

■ ขวด PET ฉีดเป่าขึ้นรูปผนังบางที่สามารถบีบใหไหลออก 
ไดงายแมเปนแบบฝา

21

1 1 22

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

※Compatible with the TBD-40 and TCAA-50.
※สามารถใชไดกับ TBD-40 และ TCAA-50
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DAO f l ip top cap
DAO แบบวันทัช

Z -1000-C163 Z-305 -101Z -1000-24 -R41Z -100 -101

30mL

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

60mL

90mL

120mL

150mL

180mL

350mL

550mL

500mL

250mL

200mL

100mL

　 　

L O T I O N / A T O M I Z E R

　

TOV-200 TPOR-200 TFU-250TOM-100

TOM/TOV/TPOR/TFU

PCV-470

0 cm

5 cm

25 cm

10 cm

30 cm

15 cm

20cm

11 C

TOV f l ip top cap
TOV แบบวันทัช
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TOM-100 + 
DAO flip top cap/DAO แบบวันทัช 

2 

TPOR-200 + 

Z-1000-24-R41 

3 

TPOR-200 + 
TOV flip top cap/TOV แบบวันทัช 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป

Material  
(Outer layer+ Intermediate 

layer+ Inner layer)
วัสดุ (ชั้นนอก+ชั้นกลาง+ชั้นใน)

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2 L

TOM-100 117 126.2 53 29.4

Direct
Blow Molding
การเป่าโดยตรง

PE

DAO flip top cap 
DAO แบบวันทัช 

TB-21.8 ø 
TBS-18-3 ø 
TBS-18-5 ø 

Y-18
Z-100-101
Z-100-113

TOV-200 218 147.5 50 46 PE+EV+PE

TOV flip top cap 
TOV แบบวันทัช 

Z-1000-C001
Z-1000-C163
Z-1000-24-R41
Z-305-101

TPOR-200 221 167.2 45.4 ø
PE

TFU-250 287 109.3 76.1 90.6 57.8

321

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ Bottle height and threads are subject to change with some accessories.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทน 
ตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงความสูงและสวนเกลียวของขวดได เพื่อใหเขากับอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริมที่ใชคูกัน
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป
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TOV f l ip top cap
TOV แบบวันทัช

Z - 3000 - C 062 F Z - 305 - 101Z - 1000 - 24 - R 41Z - 1000 - C 163Z - 1000 - C 001

30mL

20mL

15mL

10mL

3mL

5mL

50mL

40mL

60mL

100mL

90mL

120mL

150mL

180mL

200mL

250mL

350mL

550mL

500mL

　 　

L O T I O N / A T O M I Z E R

　

TCBA-350 TBH-500 TDS-550 TDR-550 TDMJ-550

TCBA/TBH/TDS/TDR/TDMJ

0 cm

5 cm

25 cm

10 cm

30 cm

15 cm

35 cm

20cm

11 C
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TDR TDMJTDS

TDS/TDR/TDMJ
■ Embossed sides 

are optionally 
available.

■ สามารถเลือกการปั๊มนูน 
ดานขางได

PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TDR-550 +Z-3000-C062F 

2 

TDS-550 +Z-3000-C062F 

3 

TDMJ-550 +Z-3000-C062F 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1 W 2 L

TCBA-350 403.3 164 73.9 55.7

Injection Stretch
Blow Molding

การฉีดเปา
PET

Z-3000-C062F

TBH-500 531 207.1 63 ø
TOV flip top cap 
TOV แบบวันทัช 

Z-1000-C001
Z-1000-24-R41
Z-1000-C163

Z-305-101

TDS-550 620 183.3 96.5 78 62
Direct

Blow Molding
การเป่าโดยตรง

PE Z-3000-C062FTDR-550 620 183.3 87 82 64.1

TDMJ-550 630 162.9 108.3 60.8

TBH

■ TBH is PET bottle produced by 
injection stretch blow molding 
that this is squeezable and 
easy to discharge, because this 
is thin-walled, despite being a 
capped model.

■ ขวด PET ฉีดเป่าขึ้นรูปผนังบาง 
ที่สามารถบีบใหไหลออกไดงาย 
แมเปนแบบฝา

3

2

1

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ TDS, TDR, TDMJ : Bottle height and threads are subject to change with some accessories.
■ For more details on caps and accessories, see the page marked "● " next to each part name.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ สำาหรับ TDS TDR และ TDMJ อาจมีการเปล่ียนแปลงความสูงและสวนเกลียวของขวดได เพ่ือใหเขากับอุปกรณเพ่ิมเติม / อุปกรณเสริมท่ีใชคูกัน
■ กรุณาดูหนาในเครื่องหมาย "● " ที่ระบุทายชื่อผลิตภัณฑ สำาหรับรายละเอียดของฝาและอุปกรณเพิ่มเติม / อุปกรณเสริม
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TS CAP
(PP)

TS stopper
(PE)

30mL

20mL

50mL

40mL

60mL

100mL

90mL

120mL

150mL

180mL

200mL

250mL

350mL

550mL

500mL

15mL

10mL

3mL

5mL

　 　
　

L O T I O N

TS-3 TS-5 TS-10 TS-15

TS

0 cm

5 cm

10 cm

15 cm
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PLA
STIC

 BO
TTLE

ขวดพลาสติก

1 
TS-3 +TS-5CAP

2 

TS-5 +TS-5CAP 

3 

TS-15 +TS-15CAP 

4 

TS-10 +TS-10CAP 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน Dispenser / หัวปั๊ม
H W 1

TS-3 3.7 35 15 ø

Direct Blow 
Molding

การเป่าโดยตรง
PE

TS-5CAP

TS-5 stopper 
(Hole diameter: 

1.5mm)
จุกใน TS-5  

(ขนาดรูปาก 1.5 มม.)
TS-5 5.8 49.3 15 ø

TS-10 11.5 58.3 19 ø TS-10CAP TS-10 stopper 
(Hole diameter: 

2mm, 5mm)
จุกใน TS-10 

(ขนาดรูปาก 2 มม. 
และ 5 มม.)

TS-15 17 59.3 23.2 ø TS-15CAP

32

1 4

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
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TFC-CAP (PP) TFC inside lid (PE)
ฝาใน TFC (PE)

6g

3g

20g

40g

80g

120g

200g

150g

100g

60g

50g

30g

15g

10g

5g

　

　　

　

C R E A M

　

　 　

TFC-5 TFC-10 TFC-15 TFC-30

TFC-50 TFC-60 TFC-100

TFC

0 cm

5 cm

0 cm

5 cm

thai-2018-J_180301+0322+6�_��������cs5.5.indd   38 10/2/18   10:15 AM



39

C
REA

M
 JA

R
กระปุกครีม

1 
TFC-60 (Inner jar:  / Outer jar:  

)+TFC-60CAP 

2 
TFC-60 (Inner jar:  / Outer jar:  

)+TFC-60CAP 

3 
TFC-100 (Inner jar:  / Outer jar:  

)+TFC-100CAP 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Jar size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Inside lid / จุกใน
H W 1

TFC-5 6.5 20.3 31.5 ø Injection molding
การฉีด

PP
TFC-5CAP

TFC-10 12 25.3 36.7 ø TFC-10CAP

TFC-15 17.5 27.8 41.5 ø

Injection molding 
(Insert molding)

การฉีด 2 ชั้น

PP (inner jar)/
PP (ชั้นใน)

PP (outer jar)/
PP (ชั้นนอก)

TFC-15CAP

TFC-30 41.5 37.1 53 ø TFC-30CAP
TFC-30 inside lid

ฝาใน TFC-30

TFC-50 65.2 41.8 59.6 ø TFC-50CAP
TFC-50 inside lid

ฝาใน TFC-50

TFC-60 77.1 43.6 62.5 ø TFC-60CAP
TFC-60 inside lid

ฝาใน TFC-60

TFC-100 120.2 51 72 ø TFC-100CAP
TFC-100 inside lid

ฝาใน TFC-100

180°

TFC-30/50/60/100

■ Can be opened or closed effortlessly 
with a half turn of the cap.

■ สามารถเปิดปิดฝาไดอยางงายดาย 
ดวยการหมุนเพียงครึ่งรอบ

I nner ja r

Oute r ja r

TFC-15/30/50/60/100

■ Insert-molded bodies enable different colors to 
be used for the inner and outer parts, yielding 
various color combinations.

■ เนื่องจากตัวกระปุกถูกขึ้นรูปดวยการฉีด 2 ชั้น  
(Insert Molding) จึงสามารถเปลี่ยนสีของชั้นในและชั้นนอก 
เพื่อสรางสรรครูปแบบผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย

3

2

1

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and jar size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Capacity figures shown in the table are valid without any inside lid.
■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ ปริมาณสุทธิในตารางเป็นปริมาณบรรจุในขณะที่ไมมีฝาใน
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

　

thai-2018-J_180301+0322+6�_��������cs5.5.indd   39 10/2/18   10:15 AM



40

TRC inside lid (PE)
ฝาใน TRC (PE)

TRC-CAP
(PP)

6g

15g

40g

50g

60g

80g

100g

120g

200g

150g

20g

30g

10g

5g

3g

　

　　

　 　

　

C R E A M

　

TRC-120 TRC-150 TRC-200

TRC-50 TRC-60 TRC-80 TRC-100

TRC-3 TRC-5 TRC-10 TRC-20 TRC-30

TRC

0 cm

5 cm

0 cm

5 cm

0 cm

5 cm

11 C
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C
REA

M
 JA

R
กระปุกครีม

1 
TRC-150  

+TRC-150CAP 

2 
TRC-120  

+TRC-120CAP 

3 
TRC-30  

+TRC-30CAP 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Jar size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Inside lid / จุกใน
H W 1 W 2

TRC-3 3.9 17.9 32.3 ø 29.3 ø

Injection Molding
การฉีด

PP

TRC-3・5CAP
TRC-5 6 23.2 32.3 ø 28.8 ø

TRC-10 11.5 27.3 37.8 ø 34.1 ø TRC-10CAP

TRC-20 28.3 34.7 48.4 ø 44 ø TRC-20CAP
TRC-20 inside lid

ฝาใน TRC-20

TRC-30 41.3 39.6 53.2 ø 48.2 ø TRC-30CAP
TRC-30 inside lid

ฝาใน TRC-30

TRC-50 64.1 45.3 59.8 ø 54.7 ø TRC-50CAP
TRC-50 inside lid

ฝาใน TRC-50

TRC-60 76.5 47 63.4 ø 57.9 ø TRC-60CAP
TRC-60 inside lid

ฝาใน TRC-60

TRC-80 98.5 50.9 68.2 ø 62.2 ø TRC-80CAP
TRC-80 inside lid

ฝาใน TRC-80

TRC-100 121.5 54.6 72 ø 65.7 ø TRC-100CAP
TRC-100 inside lid

ฝาใน TRC-100

TRC-120 143.2 57.1 75.4 ø 69 ø TRC-120CAP
TRC-120 inside lid

ฝาใน TRC-120

TRC-150 177.5 61.3 80.3 ø 74 ø TRC-150CAP
TRC-150 inside lid

ฝาใน TRC-150

TRC-200 232.1 66.8 86.6 ø 79.7 ø TRC-200CAP
TRC-200 inside lid

ฝาใน TRC-200

1
2

3

TRC-20/30/50/60/80/100/120/150/200

■ Can be opened or closed effortlessly with a half turn of the cap.
■ สามารถเปิดปิดฝาไดอยางงายดายดวยการหมุนเพียงครึ่งรอบ

Coloring/การทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and jar size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Capacity figures shown in the table are valid without any inside lid.
■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ ปริมาณสุทธิในตารางเป็นปริมาณบรรจุในขณะที่ไมมีฝาใน
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
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TIC-50CAP
(Inner cap: PP  
Outer cap: AS)

TFC-CAP
(PP)

TFC inside lid (PE)
ฝาใน TFC (PE)

TRC inside lid (PE)
ฝาใน TRC (PE)

5g

3g

10g

15g

60g

80g

100g

120g

200g

150g

20g

30g

40g

50g

6g

　

　　

　 　

　

C R E A M

　

TIC-30 TIC-50 TJC-30

TMC-6 TDC-20 TQC-40

TMC/TDC/TQC/TIC/TJC

0 cm

5 cm

0 cm

5 cm

10 A 10 B 11 D
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Inner jar

Outer jar

TJCTIC

Inner jar

Outer jar

C
REA

M
 JA

R
กระปุกครีม

1 
TIC-50 (Inner jar:  /  

Outer jar: )+ 

TIC-50 CAP (Inner cap:  /  

Outer cap: )

2 
TIC-30 (Inner jar:  /  

Outer jar: )+ 

TIC-50 CAP (Inner cap:  /  

Outer cap: )

3 
TIC-50 (Inner jar:  /  

Outer jar: )+ 

TIC-50 CAP (Inner cap:  /  

Outer cap: )

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Jar size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป
Material

วัสดุ

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Inside lid / จุกใน
H W 1 W 2

TMC-6 9.6 14.6 42.8 ø
Injection molding

การฉีด
PP

TMC-6CAP (PP)

TDC-20 26.1 19.7 53.5 ø 47.4 ø *1 TDC-20CAP (PP)

TQC-40 46.2 38.2 55.9 ø *1 TQC-40CAP (PP)

TIC-30 45.3 33 65 ø
Injection molding 
(Insert molding)

การฉีด 2 ชั้น

PET (inner jar)/
PET (ชั้นใน)

PET (outer jar)/
PET (ชั้นนอก)

TIC-50CAP
TFC-50CAP

TFC-50 inside lid
ฝาใน TFC-50

TIC-50 65.5 44.1 65 ø

TJC-30 42.3 43.5 56.5 ø 60 ø *2 TJC-30CAP (PP)
TRC-30 inside lid

ฝาใน TRC-30

TIC/TJC
■ Insert-molded bodies enable different colors to be used 

for the inner and outer parts, yielding various color 
combinations.

■ เนื่องจากตัวกระปุกถูกขึ้นรูปดวยการฉีด 2 ชั้น (Insert Molding) 
จึงสามารถเปลี่ยนสีของชั้นในและชั้นนอก เพื่อสรางสรรค 
รูปแบบผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย

TDC/TQC/TIC/TJC
■ Can be opened or closed effortlessly with a half turn  

of the cap.
■ สามารถเปดปดฝาไดอยางงายดายดวยการหมุนเพียงครึ่งรอบ

TMC/TDC

■ With the cap fitted, TMC is 17.2 mm* thick and TDC is 
21.8 mm* thick, therefore, they are suitable for delivery 
in thin envelopes to Japanese customers.

■ แมขณะปิดฝา TMC ยังคงหนาแคเพียง 17.2 มม.* 
และ TDC จะมีความหนาเพียง 21.8 มม.* เทานั้น 
จึงสามารถจัดสงสินคาดวยซองพัสดุไปยังตางประเทศได

* Standard values (before decoration or coloring)
* คามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน)

TQC/Thinning
TQC/แบบบาง

■ This type of shaping features 
a thinned bottom to reduce the 
amount of polymer used.

■ การลดความหนาบริเวณดานลางกระปุกลง 
เพื่อลดปริมาณการใชพลาสติก

Paint/การพนสี

321

■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and jar size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.
■ Capacity figures shown in the table are valid without any inside lid.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได
■ ปริมาณสุทธิในตารางเป็นปริมาณบรรจุในขณะที่ไมมีฝาใน

Coloring/การทำาสีNatural color/ไมมีการทำาสี Vacuum metalized/การชุบสุญญากาศSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

　*1 Without packing. / ไมตองใชซีลกันรั่ว

　*2 With molded packing (PE). / มีซีลกันรั่ว (PE)
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T JF S ing le (PP)
TJF แบบชั้นเดียว (PP)

TMF Doub le 
( Inner cap: PP 
Oute r cap: AS)

TMF แบบสองชั้น 
(IN: PP OUT: AS)

TMF stopper
(PE Hole diameter: 1.5mm)

จุกใน TMF 
(PE ขนาดรูปาก 1.5 มม.)

TJF-90 stopper
(PE Hole diameter: 2.5mm)

จุกใน TJF-90 
(PE ขนาดรูปาก 2.5 มม.)

TJF-90CAP
(PP)

30mL

50mL

90mL

　

　 　

　

L I Q U I D  F O U N D A T I O N

　

0 cm

5 cm

10 cm

15 cm

20cm

TJF-30 TJF-50 TMF-30 TMF-50

TJF/TMF

TJF-90

11 D
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■ Numbers in item names serve as a guide for the amount you can fill. Please check the actual articles  
by conducting tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures are standard values (before decoration and in standard color), 
which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ตัวเลขในชื่อผลิตภัณฑแสดงถึงปริมาณบรรจุอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเปนคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

1 
TMF-30 + 

TMF Double/TMF แบบสองชั้น  
(Inner cap:  / Outer cap: )

2 

TJF-30  +  
TJF Single/TJF แบบชั้นเดียว 

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
Overflow capacity

ปริมาณสุทธิ [มล.]
ปริมาณบรรจุเต็ม O.F.

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Forming method

วิธีการขึ้นรูป

Material  
(Outer layer+ Intermediate 

layer+ Inner layer)
วัสดุ (ชั้นนอก+ชั้นกลาง+ชั้นใน)

Compatible caps / accessories
ฝาและอุปกรณที่สามารถใชได

Cap / ฝา Stopper / จุกใน
H W 1 W 2 L

TJF-30 37 71.2 37.5 26.5

Direct
Blow Molding
การเป่าโดยตรง

PE+EV+PE

TJF Single
TJF แบบชั้นเดียว

TMF stopper
จุกใน TMF

TJF-50 58 94.2 39 28

TJF-90 106.5 122.5 47.1 29.3 TJF-90CAP
TJF-90 stopper

จุกใน TJF-90

TMF-30 38 77.5 40.8 36.5 26.5 TMF Double
TMF แบบ 2 ชั้น

TMF stopper
จุกใน TMF

TMF-50 58 100.4 42.4 38 28.1

1
2 2

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีนHot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

◉ The above stoppers types are designed to prevent the contents from spouting out.
◉ จุกในออกแบบพิเศษเพื่อปองกันไมใหของเหลวที่บรรจุรั่วออกมา
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KP/TLIP/KLIP/TDEO/TCO

KP-142

KP-121

TDEO-F TCO-K1

KP-143 KP-157 TLIP-S1 KLIP-S1

KP-165 KP-166

11 D
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Regular/แบบธรรมดา
The spiral structure for 
vertical movement is 
located inside the pipe.
เกลียวหมุนขึ้นลงอยูภายในทอ

Slim/แบบสลิม
The spiral structure for 
vertical movement is 
located at the bottom.
เกลียวหมุนขึ้นลงอยูที่กนหลอด

Spindle/แบบแกนหมุน
The structure achieves 
vertical movement 
around the spindle.
ใชแกนกลางในการหมุนขึ้นลง

Pipe / ทอ

Base / หลอด

Cap / ฝา

Cup / ฐาน

Ring / แหวนรอง

［Name of each part / ชื่อเรียกของแตละชิ้นสวน］

Regular/แบบธรรมดา
The spiral structure for 
vertical movement is 
located inside the pipe.
เกลียวหมุนขึ้นลงอยูภายในทอ

Slim/แบบสลิม
The spiral structure for 
vertical movement is 
located at the bottom.
เกลียวหมุนขึ้นลงอยูที่กนหลอด

Spindle/แบบแกนหมุน
The structure achieves 
vertical movement 
around the spindle.
ใชแกนกลางในการหมุนขึ้นลง

Pipe / ทอ

Base / หลอด

Cap / ฝา

Cup / ฐาน

Ring / แหวนรอง

［Name of each part / ชื่อเรียกของแตละชิ้นสวน］

s=1/2

M
A

KE U
P

เครื่องสำ�อ�ง

1 
KLIP-S1(Base/หลอด :  
Cap/ฝา : )

2 
TCO-K1(Body/ตัวตลับ :  
Lid/ฝาตลับ : )

3 
TCO-K1(Body/ตัวตลับ :  
Lid/ฝาตลับ : )

■ Please check the actual articles by conducting tests such as filling and resistance to the contents.
■ The container size figures are approximate.
■  Please note that the specifications are subject to change.

■ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลวที่บรรจุ 
ดวยผลิตภัณฑจริง

■ ขนาดของบรรจุภัณฑเป็นขนาดโดยประมาณ
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Puff

ชองบรรจุพัฟ
Opening and closing

การเปิดปิด

Material/วัสดุ

Body
ตัวตลับ

Lid
ฝาตลับ

Inside frame
กรอบใน

Button
ปุ่มกดH Ｗ 1 L

TCO-K1 16 59 61
Standard
มาตรฐาน AS AS

■  Please check the actual articles by conducting tests such as filling and resistance to the contents.
■  Bottle size figures (with all parts set) are standard values  

(before decoration and in standard color), which may differ from measurements.
■  Please note that the specifications are subject to change.

■ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง
■ ขนาดบรรจุภัณฑ (ในขณะใสชิ้นสวนทั้งหมด) เป็นคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน)  

อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Inner diameter of cup

ขนาดรูในของฐาน
Mechanism

กลไก
Filling
การบรรจุ

Material/วัสดุ

Base
หลอด

Ring
แหวนรอง

Pipe
ทอ

Cap
ฝา

Cup
ฐานＨ Ｗ 1

KP-142 72.3 16.1 ø 10.85 ø
Regular 

แบบธรรมดา
Insertion 

แยก AL
AL

AL AL POMKP-165 82 14 ø 10 ø

KP-166 80 14 ø 10 ø

KP-121 81.3 12.8 ø *9 ø

Slim 
แบบสลิม

Direct 
โดยตรง

ABS ABS

PP

KP-143 71.7 18.2 ø 10.85 ø Insertion 
แยก

AL
POM

KP-157 84.5 15.6 ø 8.65 ø

Direct 
โดยตรง

ABS
PP

TLIP-S1 83.4 13.5 ø 10.2 ø Spindle 
แบบแกนหมุน PP PP

KLIP-S1 72 20.6 ø 12.9 ø
Slim 

แบบสลิม

ABS ABS ABS POM

TDEO-F 96 35 ø 24 ø Bottom 
กน PP PP PP PET

TCO
■ This sparkling compact features a 

multifaceted cut on the circumference of 
the lid and is highly recommended for a 
makeup kit.

■ ตลับแปงผิวลายตัดทำาใหฝาดูเป็นประกายระยิบระยับ 
เหมาะสำาหรับบรรจุเครื่องสำาอาง

3

2

1

1

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน

◉ Direct filling specifications.
　 บรรจุลงในตลับไดโดยไมตองมีถาดรอง
◉ A mirror cannot be attached.
　 ไมสามารถติดกระจกเงาได

　*Reference size of lipstick
　  diameter
　*ขนาดเสนผานศูนยกลางอางอิง
　  ของแทงลิปสติก
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MINI NOVY

MINI DORA

NOVY

DORA

NOVY/DORA
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เครื่องสำ�อ�ง

1 
NOVY (Jar/ตัวกระปุก: 　Cap/ฝา: )

2 
MINI NOVY (Jar/ตัวกระปุก: 　 
Cap/ฝา: )

3 
DORA (Jar/ตัวกระปุก: 　Cap/ฝา: )

4 
MINI DORA (Jar/ตัวกระปุก: 　 
Cap/ฝา: )

■ The capacity and jar size figures are standard values (before decoration and in standard color),  
which may differ from measurements.

■ The table shows the capacity up to the inside lid (with the inside lid set).
■ The height is for the jar only (excluding the cap and inside lid).
■ An exclusively designed inside lid seal is also available. Any image can be printed on the seal.

■ ปริมาณสุทธิและขนาดขวดเป็นคามาตรฐาน (กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได
■ ปริมาณสุทธิในตารางเป็นปริมาณบรรจุจนถึงฝาใน (ในขณะที่ใสฝาใน)
■ ความสูงที่แสดงเป็นความสูงเฉพาะตัวกระปุกเทานั้น ไมรวมฝาและฝาใน
■ มีซีลฝาในเฉพาะรุนเตรียมพรอมไวสำาหรับการเลือกใช สามารถพิมพลงบนซีลได

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL] 
ปริมาณสุทธิ [มล.]

Jar size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Method of joint

วิธีการปิดฝา

Material/วัสดุ

Body
ตัวกระปุก

Cap
ฝา

Inside lid
ฝาใน

Number of holes
จำานวนรู

Hole diameter [mm]
ขนาดรูปากH W 1

MINI NOVY 31.5 33.6 67.8 ø

Screw 
เกลียวหมุน AS

ABS

PE 30 2ø

PP+PA Flexible mesh / ตาขายแบบยืดหยุน

NOVY 60.3 39.3 83.9 ø
PE 20 4ø

PP+PA Flexible mesh / ตาขายแบบยืดหยุน

MINI DORA 30 29.3 68 ø

AS/ABS

PE 30 2ø

PP+PA Flexible mesh / ตาขายแบบยืดหยุน

DORA 60 36 84 ø
PE 20 4ø

PP+PA Flexible mesh / ตาขายแบบยืดหยุน

3

2

1

Flexible mesh inside lid/ฝาในตาขายแบบยืดหยุน

■ A flexible mesh is used for the planar area of the 
inside lid. The bottom can be reached by pressing a 
puff against the inside lid. It eliminates the need to 
turn over the container to put powder on the puff,  
and helps adjust the amount of powder that is used.

■ The container has a round bottom, which helps put 
powder evenly on the puff and use up all the powder.

■ Two types are available for the jar of MINI NOVY 
and NOVY (with or without the bottom plate).

■ เนื่องจากบริเวณตรงกลางของฝาในเป็นตาขายแบบยืดหยุน 
ดังนั้นจึงสามารถกดพัฟลงไดถึงกนกระปุก ชวยประหยัดเวลา 
ไมตองพลิกกลับดานขณะใชพัฟแตะแป้ง และยังสะดวกในการปรับ 
ปริมาณแป้งที่ใชดวย

■ เนื่องจากกนกระปุกมีลักษณะกลมมน แป้งจึงสามารถติดพัฟขึ้นมาได 
อยางสม่ำาเสมอและใชไดหมดกระปุกโดยไมทิ้งแปงใหเหลือไว

■ สามารถเลือกไดทั้งแบบที่มีแผนรองหรือไมมีแผนรองสำาหรับตัวกระปุก 
MINI NOVY และ NOVY

PET sealer (PET)
PET ซีลเลอร (PET)

Inside lid seal (paper)

Options (for the flexible mesh inside lid)/อุปกรณเสริมแตละชนิด (สำาหรับฝาในตาขายแบบยืดหยุน)

Mat board  
(paper + PP)

■ The PET sealer prevents the puff from 
being excessively exposed to the 
powder while carrying the container.

■ The tab is foldable so that it can be 
easily picked.

■ ชวยป้องกันไมใหแป้งสวนเกินเกาะติดพัฟ 
ในขณะพกพา

■ บริเวณมือจับมีรอยพับเพื่อใหนิ้วจับไดถนัดขึ้น

■ The seal prevents the puff from being 
exposed to the powder before the 
seal is removed.

■ Any image can be printed on the seal. 
＊The photo shows an image of general 

specifications.

■ The tab of the seal is T-shaped for 
easy removal.

■ ชวยป้องกันไมใหแป้งเกาะติดพัฟจนกวาจะเปิดใช
■ สามารถพิมพลายตามที่ลูกคาตองการ 

＊การพิมพในรูปเป็นคุณลักษณะทั่วไป

■ บริเวณที่จับเป็นรูปตัว Tเพื่อใหลอกออกงาย

Vacuum tray (PET)
ถาดขึ้นรูปดวย

ระบบสุญญากาศ

■ The PET sealer prevents the puff from 
being excessively exposed to the 
powder while carrying the container.

■ ชวยป้องกันไมใหแป้งสวนเกินเกาะติดพัฟ 
ในขณะพกพา

■ The mat board makes it possible 
to put a thicker puff in the 
container.

■ Any image can be printed on the 
mat board. 
＊The photo shows an image of general 

specifications.

■ A recess is provided for easy 
removal.

■ หากใสกระดาษแข็ง จะสามารถใสพัฟที่มี 
ความหนามากกวาปกติได

■ สามารถพิมพลายตามที่ลูกคาตองการ 
＊การพิมพในรูปเป็นแบบพื้นฐาน

■ มีรอยเวาเพื่อใหดึงออกไดงาย

4

Coloring/การทำาสี Natural color/ไมมีการทำาสีSilk screen printing/การพิมพซิลคสกรีนHot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

 GLASEL (Japan) products
 ผลิตภัณฑของ GLASEL (ประเทศญี่ปุ่น)
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RF-13N

RF-15RF-13-37

RF-14X+8

RF-14

RF-14X+6

RF-14S

RF-14X+

RF
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Fine brush/พูกันเล็ก Large brush/พูกันใหญ Flocky/ขนกำามะหยี่ Spatula/ไมพาย Puff/พัฟ Roll-on/โรลออน

M
A

KE U
P

เครื่องสำ�อ�ง

1 
RF-14X+8 (Body/ตัวแทง: 　 
Cap/ฝา: )

2 
MAH-10 (Body/ตัวแทง: 　 
Bottom/กน: 　Cap/ฝา: )

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL]
ปริมาณสุทธิ [มล.]

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Type of brush

ชนิดของแปรง

Material/วัสดุ
Dosage [cc]

ปริมาณการจาย [มล.]Body
ตัวแทง

Cap
ฝา

Brush
แปรง

Bottom
กนH W 1

RF-13N 2 117.3 12.7 ø
Fine brush/พูกันเล็ก

PP

PP+PP
PBT

AS 0.004
Large brush/พูกันใหญ

PP

Flocky/ขนกำามะหยี่ TPE+PA
*1 Spatula/ไมพาย TPE

RF-13-37 3.8 134.9 14.1 ø
Large brush/พูกันใหญ PBT

ABS

0.011Flocky/ขนกำามะหยี่ TPE+PA
Puff/พัฟ PUR+PA

RF-14 2.8 126 12.7 ø

Fine brush/พูกันเล็ก PP+PE
PBT

(Milky white shaft/
แกนสีขาวน้ำานม) 0.005

(Gray shaft/แกนสีเทา) 0.009

Large brush/พูกันใหญ

PP
Flocky/ขนกำามะหยี่ TPE+PA

*1 Spatula/ไมพาย TPE

Metal head/หัวโลหะ
*2 Special alloy

โลหะผสมพิเศษ

RF-14S 1.5 121.2 10.8 ø Fine brush/พูกันเล็ก
PP+PE

PBT

(Milky white shaft/
แกนสีขาวน้ำานม) 0.003

(Gray shaft/แกนสีเทา) 0.006

RF-14X+ 2.8 126.5 12.8 ø

Fine brush/พูกันเล็ก

(Milky white shaft/
แกนสีขาวน้ำานม) 0.005

(Gray shaft/แกนสีเทา) 0.009

Large brush/พูกันใหญ

PP
Flocky/ขนกำามะหยี่ TPE+PA

*1 Spatula/ไมพาย TPE

Metal head/หัวโลหะ
*2 Special alloy

โลหะผสมพิเศษ

RF-15 2.1 134.2 12.7 ø Fine brush/พูกันเล็ก PP+PE

PBT
PP 0.004Large brush/พูกันใหญ

PPRF-14X+8 8.6 143.2 18.7 ø
Brush (straight)/พูกัน (เสนตรง)

ABS
0.0236Brush (wavy)/พูกัน (คลื่นหยัก)

Roll-on/โรลออน SUS

 RF-14X+6 6.3 142.8 16.5 ø Brush/พูกัน PBT 0.018
■ The capacity and dosage serve as a guide. Please check the actual articles by conducting 

tests such as filling and resistance to the contents.
■ Bottle size figures (with all parts set) are standard values  

(before decoration and in standard color), which may differ from measurements.
■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ปริมาณสุทธิและปริมาณการจายเป็นปริมาณอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวย 
การบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลวที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ขนาด (ในขณะใสชิ้นสวนทั้งหมด) เป็นคามาตรฐาน  
(กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได

■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

1

2

1

Brush (wavy ) CAP
ฝาปิดสำาหรับพูกัน (คลื่นหยัก)

RF14X+8　Brush (wavy)/พูกัน (คลื่นหยัก)
■ The wavy brush type, which is excellent for foaming, is 

usable as a facial cleansing brush and is also suitable for 
tiny pores of the skin.

■ The brush (wavy) cap has air vent holes at the top.
■ พูกันแบบคลื่นหยักชวยตีฟองไดเปนอยางดี จึงสามารถใชสำาหรับการ 

ทำาความสะอาดผิวหนาได และยังเหมาะสำาหรับการทำาความสะอาด 
รูขุมขนขนาดเล็กดวย

■ มีฝาปิดสำาหรับพูกัน (คลื่นหยัก) ซึ่งมีรูระบายอากาศที่ดานบนของฝาปิด

RF14X+8
■ Select a brush (straight/wavy) either with a valve or cross-slit packing.
■ สามารถเลือกพูกัน (เสนตรง/คลื่นหยัก) ไดทั้งระบบวาลวและแบบซีลกันรั่ว

Metal head/หัวโลหะ
■ The metal head is made of a lowthermal 

conductivity special alloy that gives a cool 
sensation. Use it to apply the contents directly 
to the skin and possibly for a massaging effect.

■ The material code is M.
■ ดวยการประยุกตใชโลหะผสมพิเศษท่ีมีคาการนำาความรอนต่่ำา 

ทำาใหรูสึกเย็น จึงสามารถใชไดโดยตรงกับผิวและใชนวดกด
จุดไดดวย

■ รหัสวัสดุคือ M

Coloring/การทำาสีNatural color/ไมมีการทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

Ink supply type/ชนิดการจายเนื้อสาร

■ Turn the bottom to feed the ink./หมุนปลายดามเพ่ือจาย RF-13N/13-37
■ Knock the bottom to feed the ink./กดท่ีปลายดามเพ่ือจาย RF-14/14S/14X+/14X+8/14X+6
■ Knock the side to feed the ink./กดปุ่มดานขางเพ่ือจาย RF-15

*1 Pencil spatulas are available in
either soft (35) or hard (70) type.
พายมีแบบนิ่ม (35) และแบบแข็ง (70)

*2 The material code is M.
รหัสวัสดุคือ M

 GLASEL (Japan) products
ผลิตภัณฑของ GLASEL (ประเทศญี่ปุ่น)
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MAH

MAH-10

MAH-20
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M
A

KE U
P

เครื่องสำ�อ�ง

■ The capacity and dosage serve as a guide. Please check the actual articles by conducting 
tests such as filling and resistance to the contents.

■ The capacity and bottle size figures (with all parts set) are standard values  
(before decoration and in standard color), which may differ from measurements.

■ Please note that the specifications are subject to change.

■ ปริมาณสุทธิและปริมาณการจายเป็นปริมาณอยางคราวๆ กรุณาตรวจสอบดวยการบรรจุและทดสอบความทนตอของเหลว 
ที่บรรจุดวยผลิตภัณฑจริง

■ ขนาด (ในขณะใสชิ้นสวนทั้งหมด) เป็นคามาตรฐาน  
(กอนการตกแตง/สีมาตรฐาน) อาจแตกตางจากคาจากการวัดจริงได

■ อาจมีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและคุณลักษณะบางประการได

1 
RF-14X+8 (Body/ตัวแทง: 　 
Cap/ฝา: )

2 
MAH-10 (Body/ตัวแทง: 　 

Bottom/กน: 　 　Cap/ฝา: )

Product Name
ชื่อผลิตภัณฑ

Capacity [mL]
ปริมาณสุทธิ [มล.]

Bottle size [mm]
ขนาดขวด [มม.] Type of brush

ชนิดของแปรง

Material/วัสดุ
Dosage [cc]

ปริมาณการจาย [มล.]Body
ตัวแทง

Cap
ฝา

Brush
แปรง

Bottom
กนH W 1

MAH-10 12.2 152.3 21.7 ø
Brush 
พูกัน

PP (inner part)
PP (ชั้นใน)

PP (outer part)
PP (ชั้นนอก)

PP
PBT

PP 0.2

MAH-20 24
157.5

28.4 ø
PP/PET (inner part)

PP/PET (ชั้นใน)
PP (outer part)
PP (ชั้นนอก)162 Comb 

หวี TPE

Airless container/บรรจุภัณฑระบบแอรเลส

■ GLASEL's airless bottle prevents changes to the 
contents by avoiding exposure to the air and 
effectively preventing bacterial contamination.  
It is designed even for viscous contents to be 
easily discharged.

■ บรรจุภัณฑระบบแอรเลสชวยใหเนื้อสารดานในไมเสื่อมสภาพ 
ดวยการปองกันไมใหอากาศเขาไป ทั้งยังชวยปกปอง
จากแบคทีเรียที่ปลอมปนมากับอากาศอีกดวย 
สามารถกดออกไดอยางงายดายแมเนื้อสารจะมีความหนืด

MAH
■ MAH-20 is available in two 

types (brush and comb).
■ สำาหรับ MAH-20 จะมีอยู 2 ชนิด 

ทั้งแบบพูกันและแบบหวี

Brush/พูกัน Comb/หวี

1

2

1

Ink supply type/ชนิดการจายเนื้อสาร

■ MAH-10/20: Knock the bottom to feed the ink.
■ MAH-10/20: กดที่ปลายดามเพื่อจาย

Coloring/การทำาสีNatural color/ไมมีการทำาสี Silk screen printing/การพิมพซิลคสกรีน Hot stamp/การพิมพฮ็อตแสตมป

 GLASEL (Japan) products
 ผลิตภัณฑของ GLASEL (ประเทศญี่ปุ่น)
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ฝาและอ ุปกรณ  เสร ิม
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1

C
aps/A

ccessories
ฝาและอุปกรณ

เสริม

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

DAO flip top cap
DAO แบบวันทัช 21.7 ø×19.6 PP

* The hole diameter is 4 mm.
* ขนาดรู 4 มม.

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

TB-24.5 ø 24.5 ø × 21.7 PP

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

TB-21.8 ø 21.8 ø×18.7 PP

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

TB-34.4 ø 34.4 ø × 29.9
PP

(Molded packing: PE)
(ซีลกันรั่ว: PE)

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Hole diameter [mm]
ขนาดรูปาก [มม.]

Material
วัสดุ

TBS-18-3 ø 3 PE

TBS-18-5 ø 5 PE
* Insertion stoppers
* จุกในแบบใสในปากขวด

14.5 ø × 11.5

17.8 ø × 9.5

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Hole diameter [mm]
ขนาดรูปาก [มม.]

Material
วัสดุ

TB-20-3 ø 3 PE
TB-20-5 ø 5 PE
TB-20-7 ø 7 PE

* Cover stoppers / จุกในแบบครอบปากขวด

C a p s / A c c e s s o r i e s
ฝาและอ ุปกรณ  เสร ิม

Product 
name

ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

G-100SP
21.8 ø × 

37.4

Rubber/ยาง: SI
Hole cap/ฝาปิด: PP
Dropper tube/ทอหลอดหยด: 
Soda glass/แกวโซดาไลม

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

TBW-34.4 ø 34.4 ø × 29.5
 AS    PP

(Molded packing: PE)
(ซีลกันรั่ว: PE)

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Size [mm]
ขนาด [มม.] Material

วัสดุ
W1 × H

TOV flip top cap
TOV แบบวันทัช 28.2 ø × 22.1 PP

* The hole diameter is 4.5 mm.
* ขนาดรู 4.5 มม.

●
General-purpose caps and stoppers

fitting many bottles
ฝาและจุกในอเนกประสงคสามารถ

ใสไดกับขวดหลากหลายชนิด

TBS-18/Z-100 CAP
AND STOPPER FOR

ATOMIZER BOTTLE OPENING
ฝาและจุกใน

The stopper size [mm] is indicated at the top of the photo.
These caps and stoppers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ขนาดของจุกใน [มม.] ระบุไวที่ดานบนของรูป 
ฝาไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

●
General-purpose caps and stoppers

fitting many bottles
ฝาและจุกในอเนกประสงคสามารถ

ใสไดกับขวดหลากหลายชนิด

TB-24 (IB-500H) Z-500
CAP AND STOPPER FOR

ATOMIZER BOTTLE OPENING
ฝาและจุกใน

Z-500TB-24 (IB-500H)

The stopper size [mm] is indicated at the top of the photo.
These caps and stoppers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ขนาดของจุกใน [มม.] ระบุไวที่ดานบนของรูป
ฝาไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

●
General-purpose caps and stoppers

fitting many bottles
ฝาและจุกในอเนกประสงคสามารถ

ใสไดกับขวดหลากหลายชนิด

TB-20 (IB-200H)
CAP AND STOPPER

ฝาและจุกใน
TB-20 (IB-200H)

The stopper size [mm] is indicated at the top of the photo.
These caps and stoppers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ขนาดของจุกใน [มม.] ระบุไวที่ดานบนของรูป
ฝาไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
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21.2 ø × 9.5

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Hole diameter [mm]
ขนาดรูปาก [มม.]

Material
วัสดุ

TB-24-3 ø 3 PE
TB-24-5 ø 5 PE
TB-24-8 ø 8 PE

* Cover stoppers / จุกในแบบครอบปากขวด

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-100-101 PP 0.1cc
* Back-suction models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Y-18-150L PP 0.15cc㏄
Y-18-200L PP 0.2cc

* The button height and housing shape are different 
depending on dosage.

* ความสูงของปุมกดและรูปทรงของตัวโครงจะเปลี่ยนไปตามปริมาณการจาย

OVER CAP (PET)
26.2 ø × 44.1

PCV-470 (SB)
22 ø × 40

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-100-113 PP 0.1cc

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-200-C093F PP 0.2cc
* Back-suction models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Y-20-150L PP 0.15cc㏄
Y-20-200L PP 0.2cc㏄

* The button height and housing shape are different 
depending on dosage.

* ความสูงของปุมกดและรูปทรงของตัวโครงจะเปลี่ยนไปตามปริมาณการจาย

PCV-431 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-498 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-513 (PP)
24.4 ø × 46.2

PCV-511 (SB)
24.4 ø × 46.2

PCV-533 (PP)
27.1 ø × 48

OVER CAP (PET)
28.4 ø × 47.4

PCV-470 (SB)
22 ø × 40

PCV-498 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-533 (PP)
27.1 ø × 48

PCV-431 (SB)
27.1 ø × 47

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-200-C104F PP 0.2cc
* Back-suction models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-205-C144F PP 0.2cc

PCV-498 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-431 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-533 (PP)
27.1 ø × 48

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-205-C105F PP 0.2cc

PCV-431 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-498 (SB)
27.1 ø × 47

PCV-513 (PP)
24.4 ø × 46.2

PCV-511 (SB)
24.4 ø × 46.2

PCV-533 (PP)
27.1 ø × 48

●
General-purpose dispensers
หัวปมอเนกประสงคสามารถใสได

กับขวดหลากหลายชนิด

TBS-18/Z-100
DISPENSER FOR ATOMIZER 

BOTTLE OPENING
หัวปม

TBS-18 และ Z-100

Part names (materials) shown above the pictures are for
top caps and over caps. Sizes [mm] include the caps.
These dispensers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ชื่อผลิตภัณฑและวัสดุของ TOPCAP และ OVCAP แสดงไวที่ดานบนของรูป 
ขนาดที่แสดงเปนขนาดรวมฝา [มม.] 
หัวปมไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

●

General-purpose dispensers
หัวปมอเนกประสงคสามารถใสได

กับขวดหลากหลายชนิด

TB-20 (IB-200H)
DISPENSER

หัวปม
TB-20 (IB-200H)

Part names (materials) shown above the pictures are for
top caps and over caps. Sizes [mm] include the caps.
These dispensers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ชื่อผลิตภัณฑและวัสดุของ TOPCAP และ OVCAP แสดงไวที่ดานบนของรูป 
ขนาดที่แสดงเปนขนาดรวมฝา [มม.]
หัวปมไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

●
General-purpose dispensers
หัวปมอเนกประสงคสามารถใสได

กับขวดหลากหลายชนิด

TB-24 (IB-500H), Z-500
DISPENSER FOR ATOMIZER 

BOTTLE OPENING
หัวปม

Z-500TB-24 (IB-500H)

Sizes [mm] are shown above the pictures.
These dispensers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ขนาด [มม.] แสดงไวที่ดานบนของรูป
หัวปมไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
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[Z-500/Z-700/Z-1000 families]
The housing shape is different depending on dosage.

[สำาหรับ Z-500/Z-700/Z-1000] รูปทรงของตัวโครงจะเปลี่ยนไปตามปริมาณการจาย

[Z-500/Z-700/Z-1000 families]
The housing shape is different depending on dosage.

[สำาหรับ Z-500/Z-700/Z-1000] รูปทรงของตัวโครงจะเปลี่ยนไปตามปริมาณการจาย

◉2 Products suitable for highly viscous contents,  
with the same appearance, can be provided.

◉2 สามารถประยุกตใชกับเนื้อสารที่มีความหนืดสูง โดยไมกระทบกับรูปลักษณภายนอก

　　For more details, contact us.
　　กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

◉1 Products suitable for highly viscous contents,  
with the same appearance, can be provided.

◉1 สามารถประยุกตใชกับเนื้อสารที่มีความหนืดสูง โดยไมกระทบกับรูปลักษณภายนอก

　　For more details, contact us.
　　กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Z-505(-C167)Z-305(-C167)

Z-700(-C163) Z-1000(-C163)Z-500(-C163)

Z-1000(-C001)Z-700(-C001)Z-500(-C001)

3

C
aps/A

ccessories
ฝาและอุปกรณ

เสริม

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-1000-24-R41 PP 1.0cc
* Rotation-lock models
* คุณลักษณะแบบหมุนล็อค

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-305-101 PP 0.3cc

28 ø × 56.128 ø × 34.1

36 ø × 34.3

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-3000-C062F PP 3.0cc
* Back-suction models
* An embossed top surface (Z-3000-C068F) is also available.
* Rotation-lock models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ
* มีแบบปั๊มนูนที่ดานบน (Z-3000-C068F)
* คุณลักษณะแบบหมุนล็อค

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-3000-C171F PP 3.0cc
* Back-suction models
* A top surface with no embossing (Z-3000-C169F) is also available.
* A smooth model is also available. (Z-3000-C172F)
* Rotation-lock models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ
* มีแบบไมปั๊มลายนูนที่ดานบนใหเลือกใชตามความตองการ (Z-3000-C169F)
* มีแบบไมปั๊มรองกันลื่นใหเลือกใชตามความตองการ (Z-3000-C172F)
* คุณลักษณะแบบหมุนล็อค

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-3000-C173F PP 3.0cc
* Back-suction models
* An embossed top surface (Z-3000-C175F) is also available.
* A smooth model is also available. (Z-3000-C174F)
* Rotation-lock models
* คุณลักษณะแบบดูดกลับ
* มีแบบปมนูนที ่ดานบน (Z-3000-C175F)
* มีแบบไมปมรองกันลื่นใหเลือกใชตามความตองการ (Z-3000-C174F)
* คุณลักษณะแบบหมุนล็อค

28 ø × 48.3

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-500-C001 PP 0.5cc
Z-700-C001 ◉1 PP 0.7cc
Z-1000-C001 PP 1.0cc

28 ø × 60.8

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-305-C167 PP 0.3cc

Z-505-C167 PP 0.5cc
* See the figure on the right to learn how to distinguish Z-305 and Z-505.
* กรุณาดูรูปดานขวาสำาหรับวิธีการแยกแยะระหว่าง Z-305/Z-505

* Parts in the housing help adjust the amount of discharge.
* ชิ้นสวนภายในตัวโครงที่มีไวเพื่อปรับปริมาณการจาย

28 ø × 48.8

Product name
ชื่อผลิตภัณฑ

Material
วัสดุ

Dosage
ปริมาณการจาย

Z-500-C163 PP 0.5cc
Z-700-C163 ◉2 PP 0.7cc
Z-1000-C163 PP 1.0cc

* Back-suction models / คุณลักษณะแบบดูดกลับ* Back-suction models / คุณลักษณะแบบดูดกลับ

●

General-purpose dispensers
หัวปมอเนกประสงคสามารถใสได

กับขวดหลากหลายชนิด

Z-3000 DISPENSER
หัวปม Z-3000

Sizes [mm] are shown above the pictures.
These dispensers are not for every bottle. 
For more details, contact us.
ขนาด [มม.] แสดงไวที่ดานบนของรูป
หัวปมไมสามารถใสไดกับขวดทุกชนิด กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

36 ø × 42.4 36 ø × 44.5
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Affiliated company   [JAPAN]

GLASEL CO., LTD.

Head Off ice   +81-72-640-5678
2-5-10 Shukunosho, Ibaraki -c i ty,  
Osaka 567-0051 Japan

Tokyo Branch +81-3-5423-8865

Fukuoka Off ice +81-92-415-6636

Nagoya Off ice  +81-52-204-1233

Mock Labo       +81-72-665-8666

(กรุงเทพ)
(ชลบุรี)

Gate board (Blue)

HONDA dealer

 (ทางดวนบางนา-ชลบุรี)  

(ถนนสายบางนา-ตราด)

(โรงพยาบาลบางนา 2)
(ตัวแทนจำหนายฮอนดา) (ทางออก)

(ทางออก)

 (ถนนเทพารักษ) (ถนนคลองดาน- บางพลี)

Intersection
(ทางแยก)

 (เมืองใหมบางพลี 2)

(ธนาคารไทยพาณิชย)

(นิคมอุตสาหกรรมบางพลี)

(สมุทรปราการ 1006)

(ปาย (สีฟา) บริเวณทางเขา)
เมืองใหมบางพลีพัฒนา

(ซอยวัดลาดหวาย)
การเดินทางดวยรถยนต
30 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ                
1 ชั่วโมงจากตัวเมืองกรุงเทพ

GLASEL THAILAND CO., LTD.
บริษัท กลาเซล (ประเทศไทย) จำกัด 

thai-2018-J_180301+0322+6�_��������cs5.5.indd   4 10/2/18   10:17 AM






	空白ページ
	空白ページ

