บริษัท ดี.ดี. ไฟร แอนด เซฟตี้ จํากัด

Fire Fighting & Equipment : ชุดดับเพลิงมาตรฐานยุโรป/อเมริกา
หมวกดับเพลิง MSA, BULLARD รองเทาดับเพลิง HAIX ถุงมือดับเพลิง SEIZ
เครื่องชวยหายใจ SCBA MSA, INTERSPIRO เครื่องตรวจวัดแกส MSA
หมวกนิรภัย F2-TREM รองเทาเซฟตี้ HAIX Thermal Imaging Camera
Rescue Tool & Confined Space : ชุดพัดลมระบายอากาศ/ระบายควัน RAMFAN
เครื่องกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (AED) ชุดเปลออนกูภัย (SKED) เครื่องอัดอากาศ
บริการฝกอบรมการดับเพลิง การทํางานบนที่สูงและการทํางานในพื้นที่อับอากาศ
55/168 หมู 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ. ปทุมธานี 12000 โทร. 02 564 0945,
02 533 9805-7 แฟกซ. 02 997 7110 www.ddfiretech.com
Facebook Fanpage : ddfire&safety, CFBT-Thailand. Confined Space Entry

0 2791 0111 โทรสาร.
บริษัท เทยิน คอรปอเรชั่น จํากัด
บริษัท ศุภริช จํากัด
ผลิตผากันไฟสําหรับใชตดั เย็
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น
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ด
เสื
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้
ผาปาอยประตู
งกัน เหล็กธรรมดา
ผูผลิตและจําหน
ความรอน และเปลวไฟ www.teijinaramid.com

และประตูเหล็กทนไฟพรอมอุปกรณการเปด-ปด ประตู
ภายใตยี่หอ SPR ประตูเหล็ก ประตูเหล็กทนไฟ วงกบเหล็ก
ประตูเหล็กตานแรงระเบิด ประตูเหล็กกันกระสุน ประตูเหล็กมวน
ประตูเหล็กมวนทนไฟ กระจกทนไฟ กระจกกันกระสุน อุปกรณประตู
ดวยประสบการณกวา 15 ป ที่ไดรับการการันตีและยืนยันในคุณภาพ
ของลูกคา เรามีความตั้งใจในการรังสรรคผลิตภัณฑคุณภาพเยี่ยม
ทนทาน เพื่อเปนตัวเลือกอันดับ 1 จากเรา 27 ซ.รามอินทรา 48
ถ.รามอินทรา แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทร. 0-2509-4438 แฟกซ 0-2509-4088 http://www.suparich.co.th
Sale Support : 02-509-4438, spr_suparich@yahoo.co.th

www.glofabthai.com Email: ratiwari@ksc.th.com

Draeger is a well-established leader
Dräger is a well-established leader
in providing state-of-the-art solutions and local service support
for Fire and Rescue services in the Asia Pacific region.
For more info on our solutions or free inspection for your Dräger equipment,
please contact us at Sales.Thailand@draeger.com or call 0-2744-0110
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Fire Fighting Equipment
ทีมตอบโตเหตุการณฉุกเฉิน จําหนายรถดับเพลิงและกูภ ยั
งาน Standby งานในทีอ่ บั อากาศ (Confined Spaces)
งาน Standby ดับเพลิงในทีม่ ีความเสี่ยง วางระบบดับเพลิง
ใหคําปรึกษาทีมดับเพลิง จําหนายอุปกรณดบั เพลิงและกูภ ยั

Email: Taksin25@csloxinfo.com Call: 081-841-2114

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส จํากัด (มหาชน)
เปนผูน ําเขาและตัวแทนจําหนายอุปกรณดับเพลิง ระบบสุขาภิบาลและ
ปรับอากาศ ระบบทําความเย็น และระบบเครือ่ งพิมพผา นการรับรอง
มาตรฐานระดับสากล
19/20-22 ซอยศูนยวจิ ัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-203-0868 แฟกซ.02-203-0245
Email: marketing4@harn.co.th website: www.harn.co.th

นวัตกรรมของผากันไฟจากสหรัฐอเมริกาทีม่ สี ว นผสมของเสนใย
กันไฟกับเสนใยธรรมชาติ สวมใสสบาย ทนทาน และปองกันไฟได
100% ตลอดอายุการใชงาน ติดตอฝายผลิตภัณฑ 02-7456544
www.tencateprotectivefabrics.com Email: sudaporn.n@tencate.com

ผูผ ลิต ชุดดับเพลิงมาตรฐานและชุดสัง่ ทํา
ชุดกันไฟ ชุดอลูมิไนซ ชุด Arc Flash
ตัวแทนจําหนายผา Tencate
GREAT POLICTRADE CO.,LTD. /PAPRADIT CO.,LTD.
2/9 M.2 T.Natakhwan A.Muang,
Rayong 21000 Thailand
TEL : +663 803 1471 TO 3
FAX : +663 803 1474
Email : admin@great-polictrade.com
www.wholesafe.com / www.value2safe.com

