
Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 HASEGAWA KOGYO CO., LTD.    株式会社 長谷川工業

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นผูจ้ าหน่ายบนัได บนัไดลงิและบนัไดทีใ่ชส้ าหรบัท างานในทีส่งู โดยก่อตัง้บรษิทัตัง้แต่ปี 1956  สนิคา้ lucano-2step ไดร้บัรางวลั Best of the best reddot จากเยอรมนัในปี 2010 
สนิคา้ lucano-3step ไดเ้ชา้ชงิรางวลัreddot และ GIA Best product designในปี 2012 ทัง้สามประเภทไดร้บัรางวลั good design ทัง้หมด

บนัได lucano ML-2 (2-step) 
- เพยีบพบัและกางออกกส็ามารถตัง้ได ้ 
- เป็นสเตปทีก่วา้งเพิม่ความสบายใจในการยนื  
- ออกแบบโดย มรุาตะ จอิาค ิ(เมตาฟิส) 

บนัได HANDLE STEP SS-3 
- ใชพ้ืน้ทีเ่กบ็เพยีง 8 Cm   
- ช่วงห่างระหว่างขัน้บนัได 20 cm  
- ผูอ้อกแบบสนิคา้ คอื คุณคติะ ทีเ่ป็น product designer  
 

บนัได lucano ML-3 (3-step) 
- เพยีบพบัและกางออกกส็ามารถตัง้ได ้ 
- เป็นสเตปทีก่วา้งเพิม่ความสบายใจในการยนื  
- ออกแบบโดย มรุาตะ จอิาค ิ(เมตาฟิส) 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 MITSUBISHI RAYON CLEANSUI CO., LTD.    株式会社 三菱レイヨンクリンスイ

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

บรษิทัเราเป็นผูบุ้กเบกิเครือ่งกรองน ้า ตัง้แต่ปี 1984  และมสี่วนแบ่งตลาดในญี่ปุน่สงู เนื่องจากเรามเีทคโนโลยใีนการฆา่เชือ้โรคทีเ่ป็นเฉพาะตวัและมดีไีซน์ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ จงึท าใหเ้รา
เป็นแบรนดท์ีน่ าตลาดเสมอ นอกจากนี้ สนิคา้ของเรายงัเหมาะกบัการเป็นของขวญัใหก้บัครอบครวัทีม่เีดก็ๆอยู่ดว้ย

เครือ่งกรองน ้าส าหรบัครวัเรอืน  Cleansui Q601E 
- มไีสก้รองอนัเป็นเอกลกัษณ์ถงึสองอนั ซึง่ไสก้รองอกีอนัหนึ่ง
สามารถถอดลา้งได ้จงึเพิม่ระยะเวลาในการใชไ้ดน้าน และได้
มาตรฐาน JIS จากสมาคมเครือ่งกรองน ้าญีปุ่น่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่า
ผลติภณัฑม์คีุณภาพในการกรองเป็นเยีย่ม  
- มขีนาดกะทดัรดัทีไ่ดร้บัและไมเ่กะกะแมว้างไวใ้นเคาเตอรค์รวั  
- สามารถกรองน ้าสะอาดไดใ้นปรมิาณมาก จงึไมม่ปีญัหาแมจ้ะ
ท าอาหารประเภทหมอ้ไฟ   

เครือ่งกรองน ้าส าหรบัครวัเรอืน Cleansui Z9 
- มไีสก้รองอนัเป็นเอกลกัษณ์ถงึสองอนั ซึง่ไสก้รองอกีอนัหนึ่ง
สามารถถอดลา้งได ้จงึเพิม่ระยะเวลาในการใชไ้ดน้าน และได้
มาตรฐาน JIS จากสมาคมเครือ่งกรองน ้าญีปุ่น่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่า
ผลติภณัฑม์คีุณภาพในการกรองเป็นเยีย่ม  
- มขีนาดกะทดัรดัทีไ่ดร้บัและไมเ่กะกะแมว้างไวใ้นเคาเตอร์
ครวั  
- สามารถกรองน ้าสะอาดไดใ้นปรมิาณมาก จงึไมม่ปีญัหาแมจ้ะ

เครือ่งกรองน ้าส าหรบัครวัเรอืน Cleansui 
CP002E 
- มไีสก้รองอนัเป็นเอกลกัษณ์ และไดม้าตรฐาน JIS จากสมาคม
เครือ่งกรองน ้าญีปุ่น่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑม์คีุณภาพใน
การกรองเป็นเยีย่ม  
- มขีนาดกะทดัรดัทีไ่ดรบัการยอมรบัและไมเ่กะกะแมเ้กบ็ไวใ้น
ตูเ้ยน็  

เครือ่งกรองน ้าส าหรบัครวัเรอืน Cleansui 
CP005E 
- มไีสก้รองอนัเป็นเอกลกัษณ์ และไดม้าตรฐาน JIS จาก
สมาคมเครือ่งกรองน ้าญีปุ่น่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑม์ี
คุณภาพในการกรองเป็นเยีย่ม  
- มขีนาดกะทดัรดัทีไ่ดรบัการยอมรบัและไมเ่กะกะแมเ้กบ็ไว้
ในตูเ้ยน็ 

เครือ่งกรองน ้าส าหรบัครวัเรอืน Cleansui 
CP015E 
- มไีสก้รองอนัเป็นเอกลกัษณ์ และไดม้าตรฐาน JIS จาก
สมาคมเครือ่งกรองน ้าญีปุ่น่ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่าผลติภณัฑม์ี
คุณภาพในการกรองเป็นเยีย่ม  
- มขีนาดกะทดัรดัทีไ่ดรบัการยอมรบัและไมเ่กะกะแมเ้กบ็ไว้
ในตูเ้ยน็ 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 NISHIKIMI CHUZO CO., LTD.    株式会社 錦見鋳造

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

ความพเิศษของกระทะอนัดบัหนึ่งของเรา คอื การทีก่ระทะของเราใชเ้วลาเพยีง 44 วนิาทกีส็ามารถท าใหร้อ้นไดถ้งึ 200 องศา ท าใหไ้ม่เสยีอุณภูมใินอาหารงา่ยๆ จงึคงความอรอ่ยไวเ้สมอ
 จากประสบการณ์ในวงการมากว่า 10 ปี ท าใหเ้ราสามารถผลติกระทะทีม่คีวามบางเพยีง 1.5 มลิลเิมตร เท่ากบั ความหนาเพยีง 1ในสามของสนิคา้ในอดตี ท าใหสุ้ภาพสตรกีส็ามารถใช้
สนิคา้ของเราไดอ้ย่างสะดวกสบายดว้ยมอืเดยีว

Magic Fry Pan 24cm 
- กระทะปรุงอาหารทีบ่างทีสุ่ดในโลก （1.5mm）  
- รกัษาระดบัความรอ้นไดด้ ี 

Magic Fry Pan 28cm 
- กระทะปรุงอาหารทีบ่างทีสุ่ดในโลก （1.5mm）  
- รกัษาระดบัความรอ้นไดด้ ี 

Magic Fry Pan 26cm 
- กระทะปรุงอาหารทีบ่างทีสุ่ดในโลก （1.5mm）  
- รกัษาระดบัความรอ้นไดด้ ี 

Magic Wok 27cm 
- กระทะปรุงอาหารทีบ่างทีสุ่ดในโลก （1.5mm）  
- รกัษาระดบัความรอ้นไดด้ ี 

Magic Wok 29cm 
- กระทะปรุงอาหารทีบ่างทีสุ่ดในโลก （1.5mm）  
- รกัษาระดบัความรอ้นไดด้ ี 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 SHOWA GLOVE CO., LTD.    株式会社 ショーワグローブ

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

Showa Glove เป็นผูผ้ลติถุงมอืPVC รายแรกของโลกทีพ่ฒันามาตัง้แต่ปี 1954 โดยมคีุณภาพสงูและมคีวามสรา้งสรรค ์ซึง่เราไดท้ าการวจิยั พฒันา ผลติและจดัจ าหน่ายดว้ยตนเองมา
ตลอด ท าใหต้อนนี้เรามสีนิคา้กว่า 2000 รายการในการบรกิารลกูคา้

ถงุมือยาง PVC แบบบาง 
- เป็นถุงมอืแบบบางทีใ่หค้วามรูส้กึฟิตพอดกีบัมอื ท าใหส้ามารถใชง้าน
นิ้วมอืไดอ้ย่างเตม็ที ่
- มกีาร coating ภายในถุงมอืแบบพเิศษ สามารถถอดและสวมใส่ไดง้า่ย  

ถงุมือยาง PETIT 
Size xs ทีม่ขีนาดเลก็กว่า S ทีใ่หค้วามรูส้กึฟิตพอดกีบัปลาย
นิ้ว และใหค้วามรูส้กึในการสมัผสัทีด่ ีในแบบของถุงมอื PVC  

ถงุมือยาง PVC แบบบาง 
- เป็นถุงมอืแบบหนาทีม่คีวามทนทานสงู และมกีารออกแบบภายในถุงมอื
เพือ่ใหส้ามารถถอดและสวมใส่ไดง้า่ย และเพือ่ป้องกนัอาการบาดเจบ็ทีอ่าจ
เกดิขึน้ไดท้ีบ่รเิวณปลายนิ้ว เราจงึมกีารเสรมิความแขง็แรงทีป่ลายนิ้วถงึ 2 ชัน้  

ถงุมือยางผิวลื่น 
- เป็นออรจินิลัสไตลท์ีใ่หค้วามรูส้กึอ่อนโยน(จากเรยอนและเสน้ใย
สงัเคราะห)์ และใหค้วามรูส้กึดใีนการใชง้าน นอกจากนี้ ยงัมกีารเพืม่
กระบวนการในการขจดักลิน่ไมพ่งึประสงคแ์ละฆา่เชือ้โรค ทีจ่ะชว่ยหยุด
การเตบิโตของเชือ้โรคบนเสน้ใยเนื้อผา้ และลดกลิน่เหมน็จากเหงือ่ได ้
นอกจากนี้ เรายงัใชส้จีากไขม่กุทีม่คีวามงดงามแวววาวอกีดว้ย 
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Japan Pavilion (Event Hall EH 101) ภายใน Bangkok International Gift Fair 2012 Design Area (16-17 Oct 2012)

 VIXEN CO., LTD.    株式会社 ビクセン

ข้อมูลบริษทั

ข้อมูลผลิตภณัฑ์

เราเป็นผูผ้ลติสนิคา้Optics เป็นหลกัไม่ว่าจะเป็น กลอ้งดดูาว กลอ้งส่องทางไกล และกลอ้งจุลทรรศน์ ทีก่่อตัง้ตัง้แต่ปี 1949 ภาพทีไ่ดจ้ากกลอ้งดดูาวและกลอ้งจุลทรรศน์ ถกูน ามารวมกบั
ฟงัชัน่ของกลอ้งดจิติอล จงึท าใหเ้กดิความสนุกสนานในการใชง้านมากขึน้และไดร้บัรางวลั good design หลายรางวลั

กล้องดดูาว Polarie 
- แมม้อืใหมก่ส็ามารถถ่ายรปูดาวไดอ้ย่างสวยงาม  
- มขีนาดเบากว่ากลอ้งดดูาวปกต ิ 
- มรีาคาถูกกว่ากลอ้งดดูาวปกต ิ 

กล้องดดูาว PortaII-A80Mf 
- เนื่องจากมตีวัฐานรองรบักลอ้ง ท าใหม้อืใหมก่ส็ามารถใชง้านงา่ย  
- ถอดประกอบไดง้า่ยเนื่องจากเป็นน๊อตประกอบในตวั  
- ดไีซน์สวยงาม  

กล้องไรเฟิล 5-20x50mm 
- มคีวามสามารถดา้น optics เป็นเลศิ  
- สามารถจบัความละเอยีดโฟกสัไดท้ัง้แบบหยาบและ
แบบละเอยีดไดด้ทีัง้คู่  
- ดไีซน์สวยงาม  

กล้องส่องทางไกล New Forfestga 8x42 DCF 
- มรีาคาถูกเมือ่เทยีบกบัแบรนดญ์ีปุ่น่  
- มคีวามสามารถดา้น optics เป็นเลศิ 
- ดไีซน์สวยงาม 

กล้องส่องทางไกล Geoma ED82A Set 
- มคีวามแขง็แรงคงทน  
- มคีวามสามารถดา้น optics เป็นเลศิ  
- สามารถคุมตน้ทุนไดด้ ี
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