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Behind every Finishing

เบื้องหลังทุกงานพ่นสี
Behind Every Finishing
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ชื่อกิจการ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
Title Name: R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership

ก่อตั้ง:  29 ตุลาคม พ.ศ. 2530
Found Date: 29 October 1987

ทุนจดทะเบียน: 1,000,000 บาท
Registered Capital: 1,000,000 Baht

ผู้บริหารคนปัจจุบัน: นายวรพงศ์ ชยาภรณ์
Current Managing Director: Mr. Vorapongse Chayaporn

คำขวัญประจำ: เบื้องหลังทุกงานพ่นสี
Mottos: Behind every Finishing

ประเภทธุรกิจ: นำเข้าอุปกรณ์พ่นสี ระบบพ่นสีและบริการซ่อมบำรุง
Business Type: Import spraying equipment, spraying system and service maintenance.

วันที่ได้เป็นตัวแทน WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย: 25 มกราคม พ.ศ. 2531
Date of Official Appointment to be WAGNER Authorized Distributor: 25 January 1988

แบรนด์สินค้าที่จำหน่าย/Product Distributed Brand: WAGNER, WALTHER PILOT, MEIJI, ANEST IWATA 

ประเภทสินค้าต่าง ๆ ของ ROM/Categories of Goods by ROM

1. กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีน้ำและน้ำมัน / Liquid Coating Equipment
2. กลุ่มอุปกรณ์และระบบพ่นสีฝุ่น / Powder Coating Equipment and System
3. กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง / Architectural Coating Equipment
4. กลุ่มอุปกรณ์ซ่อมแซมพื้นผิวคอนกรีต / Concrete Surface Repair Equipment
5. กลุ่มอุปกรณ์พ่นปูนฉาบ / Plaster Coating Equipment
6. กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานที่ทำด้วยตัวเองและงานอดิเรก / Painting Equipment for D.I.Y. and Hobby Work

การให้บริการของ ROM/Service Providing by ROM

1. บริการซ่อมบำรุง ดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสี / Service Maintenance for Painting and Finishing Equipment

ข้อมูลกิจการ/Company Information

วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ ROM:

นำเข้าอุปกรณ์พ่นสีคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันและญี่ปุ่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มตั้งแต่โรงงานอุตสหกรรมขนาด
ยักษ์ งานก่อสร้างอาคาร จนถึงงานพ่นสีระดับครัวเรือนและให้บริการหลังการขายในด้านซ่อมบำรุงและจำหน่ายอะไหล่
ของแท้เพื่อดูแลรักษาอุปกรณ์พ่นสีของลูกค้าทุกระดับ

Business Objective of ROM:

Import high quality painting equipment from Germany and Japan to reach all customer groups from large 
industrial factories. Building construction Up to painting in household level and after-sales service which 
provide maintenance and distribution of genuine parts to maintain the spray equipment of all customers.

Behind every Finishing
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เบอร์โทรศัพท์/Telephone No:
02-722-0416 (สายหลัก/Main Line)
02-322-2495
02-722-1090
02-722-1091

เบอร์โทรสาร/Fax No:
02-321-1536 (สายหลัก/Main Line)
02-722-0417

จดหมายอิเลคทรอนิกส์/E-Mail Address:
rom@romltd.com

ที่อยู่: 369 พัฒนาการ 53 ม. เมืองทอง 2/3 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250

Address: 369 Pattanakarn 53 (Muangtong 2/3) Suanluang Suanluang BKK 10250

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID: 0103530029601 (สำนักงานใหญ่/Head Office)

ข้อมูลกิจการ/Company Information

การติดต่อทางโซเชี่ยลมีเดีย
Contact via Social Media:

เวปไซด์/Website: www.romltd.com

FB เพจ/FB Page:  rom intertrade wagner      
thailand distributor

Line ID:  romwagner

youtube channel:  rom intertrade

mailto:rom@romltd.com
mailto:rom@romltd.com
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แผนที่และการเดินทาง/Map and Route Guide

หน้าปากทางเข้าพัฒนาการ 53 แยก 6
Entrance of Pattanakarn 53 Alley 6

บริเวณถนนหน้าสำนักงาน
Road Area in the front of office
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จุดเริ่มต้นของ ROM/The beginning of ROM

การได้สิทธิตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
แต่ทว่าในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและ
ระบบการทำงานของไทยเม็กซ์โดยเฉพาะการลดความสำคัญ
ของกลุ่มสินค้าเครื่องพ่นสีลง คุณวรพงศ์ที่เชี่ยวชาญในธุรกิจ
เครื่องพ่นสีจึงได้รับข้อเสนอจาก WAGNER ให้มาเปิดกิจการ
ของตัวเองและมาเป็นตัวแทนของ WAGNER ซึ่งในตอนนั้น
ตัวแทนจาก WAGNER คือ มร. จอห์น แอลเบิร์ต ผู้จัดการฝ่าย
ขายภูมิภาคแปซิฟิกและ มร. เรย์ คิง ผู้แทน ได้มอบขอเสนอนี้
ไปจนกระทั้งคุณวรพงศ์ตัดสินใจออกมาตั้ง หจก. อาร์.โอ.เอ็ม. 
อินเตอร์เทรดในปี พ.ศ. 2530 และ WAGNER แต่งตั้งเป็น
ทางการในวันที่ 25 ม.ค. พ.ศ. 2531 

อดีตก่อนที่จะมี ROM
WAGNER เข้ามาในตลาดในไทยผ่านผู้แทนจำหน่าย
รายแรกคือ บจก. ไทยเม็กซ์ ที่คุณวรพงศ์เป็นพนักงาน
ขาย ในยุคเริ่มต้นนั้นจะเน้นอุปกรณ์พ่นสีน้ำและสีน้ำมัน
ในการเบิกทางเข้าอุตสหกรรมนี้ ในยุคนั้นถือว่าเป็นยุค
เริ่มต้นของหลาย ๆ แบรนด์ที่พึ่งเข้ามาในไทยทั้งแบรนด์
จากยุโรป อเมริกาและญี่ปุ่น ดังนั้นไทยเม็กซ์ถือเป็น
บริษัทรุ่นแรกที่เข้ามาทำธุรกิจขายเครื่องพ่นสี

Time before ROM
WAGNER has entered the Thai market through its 
first distributor, ThaiMex Co., Ltd., where Mr. 
Vorapongse is the sales representative. In the 
beginning, it focused on liquid coating equipment 
in this industry. In those days, it was the 
beginning of many brands in Thailand, both 
European brands. America and Japan Therefore, 
ThaiMex is one of the first generation company to 
do business sale and service paint spray 
equipment.

Obtain the authorized distributor in 
Thailand
However, in 1987, there was a changing in the structure 
and working system of ThaiMex, especially the dissolve 
the sprayer product line. Mr. Vorapongse, who 
specializes in the paint sprayer business, has been 
offered by WAGNER representative to open his own 
business and become a dealer of WAGNER. At that 
time, representatives from WAGNER were Mr. John 
Albert, Manager of the Department. Pacific region sales 
and Mr. Ray King, the representative has presented this 
proposal until Mr. Vorapongse decided to establish 
ROM Intertrade in 1987 and was officially appointed by 
J. WAGNER GmbH on 25 January 1988.
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จดหมายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ/Official Appointment Letter

จดหมายแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายปี พ.ศ. 2531
Appointment Authorized Distributor Letter Year 1988
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แนวทางการดำเนินธุรกิจ/The way we do a business.

นโยบายของ ROM
เมื่อมีกิจการเป็นของตัวเอง ROM ได้ดำเนินนโยบาย
หลักในการเน้นบริการหลังการขายที่เป็นหัวใจสำคัญ
ของ ROM โดยในช่วงแรกคุณวรพงศ์เป็นทั้งผู้ขายและผู้
ให้บริการซ่อมด้วยตัวเองและเริ่มสร้างทีมช่างเทคนิคที่มี
ทั้งใช้ประสบการณ์ตัวเองในการสอนและฝึกสอนโดยทีม
วิศวะกร WAGNER ที่มาจากประเทศเยอรมันทำให้ 
ROM มีชื่อเสียงในเรื่องการบริการหลังการขาย เป็นที่ไว้
วางใจแก่ลูกค้ามานานกว่า 30 ปี

Policy of ROM
ROM set the policy by concentrate in after sales 
service as core business. In early business, Mr. 
Vorapongse operate everything by himself. He 
was both a sales representative and technician. 
And then he set up technician team and teach 
them by his knowledge and experience. 
WAGNER support ROM by sending expert 
engineering team from Germany to teach ROM 
technician which has made ROM to be famous in 
“AFTER SALES SERVICE” and reliable to 
customer for 30 years.

ครอบคลุมงานพ่นสีทุกประเภท
สินค้าอุปกรณ์พ่นสี WAGNER และแบรนด์อื่น ๆ ที่ 
ROM นำเข้ามามีตั้งแต่ใช้งานในระดับโรงงานอุต
สหกรรมขนาดยักษ์ พ่นสีสิ่งก่อสร้างตึกระฟ้าไป
จนถึงอุปกรณ์พ่นสีขนาดเล็กที่ใช้ในบ้านหรือแม้กระ
ทั้งพ่นแบบจำลองหรือของเล่น

ทดสอบสินค้าก่อนส่งมอบ
Test product before delivery

บริการซ่อมบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์หลังการขาย
After Sales service for repair and maintenance

Coverage all types of finishing 
work
WAGNER products and other brands’s 
product which imported by ROM includes all 
types of finishing work. For example, painting 
in large industry, painting in construction of 
sky scraper area up to small device for house 
level and model or toy painting.

โชว์รูมที่มีสินค้าทุกประเภทแสดงไว้
Show room which has kept and presented all categories of product 
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โลโก้ประจำกิจการ/Company Logo

Behind every Finishing

โลโก้อันแรก
First Logo

โลโก้ปัจจุบัน
Present Logo

เบื้องหลังของโลโก้
อักษรตัว ROM มาจากจากทายาททั้ง 3 คนของคุณวรพงศ์โดย
เป็นการเอาตัวอักษรหนึ่งตัวในชื่อเรียกทั้ง 3 คนมาสร้างชื่อ
ห้างฯ และอ่านออกเสียงว่า “อาร์-โอ-เอ็ม” 
แต่ในปี พ.ศ. 2559 ช่วงที่ ROM เข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์ ได้มี
การทบทวนโลโก้ใหม่หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมา 30 ปีเต็มแต่
การออกแบบใหม่นี้เป็นการใช้ตัวอักษรเก่ามาดัดแปลงเพื่อให้
ยังมีเอกลักษณ์ของโลโก้ในยุค 80 แต่ตัดจุดย่อออกให้ดูเรียบ
ง่ายและเปลี่ยนโทนสีตัวอักษรและพื้นโลโก้เป็นสีฟ้าขาวให้ดู
เป็นแบรนด์ที่มีความอ่อนโยน เป็นมิตร ทั้งที่วงการธุรกิจพ่นสี
และงานเคลือบผิวเป็นอุตสหกรรมหนัก ภาพลักษณ์ต้องให้ดู
แข็งแกร่งและดุดัน โลโก้ใหม่ของ ROM กลับสะท้อนภาพ
ลักษณ์ออกมาตรงข้ามกับวงการนี้อย่างสิ้นเชิงเพื่อให้มีความ
เรียบง่ายแต่ให้โดดเด่นแตกต่างไปจากที่อื่น

ความหมายของโลโก้
อักษร ROM ในปัจจุบันคือตัวแทนสิ่งที่ค้ำจุนช่วยให้เรายืน
หยัดในวงการนี้มาได้ถึง 30 ปีซึ่งอักษรแต่ละคำแทนได้ดังนี้

R = Reliable and Responsibility (ความน่าเชื่อถือ,ความ
รับผิดชอบ)
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก ROM ไปไว้ใจได้เลยว่า ROM มีความรับ
ผิดชอบในการบริการหลังการขายที่และมีความน่าเชื่อถือ สร้าง
ความมั่นใจให้กับลูกค้าในการใช้สินค้า

O = Optimal (ดีที่สุด)
ทั้งสินค้าและการบริการที่มอบให้ลูกค้าต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและ
เหมาะสมที่สุดทุกความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ผลผลิตและ
การดำเนินงานของลูกค้าออกมาดีที่สุด

M = Mindful (ความเอาใจใส่)
ROM เอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการทำงานตั้งแต่การตรวจรับ
สินค้าจากประเทศผู้ผลิต การตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนส่ง
มอบ การสาธิตการใช้สินค้า การดูแลรักษาจนถึงการบริการ
หลังการขาย

Behind the Logo
The letter of ROM came from 3 descendants of Mr. 
Vorapongse, by taking one letters of each call name 
from 3 descendants to create company name and 
pronounce that “R - O - M”.  
But in the year 2016, when ROM entire to the online 
business world. The new logo has been redesigned 
after the original logo has been used for the past 30 
years, but this new design bring the original letter to 
keep image of 80’s logo but cut the middle circle point 
between letter to look simple and change the tone of 
the text, and the logo to sky blue theme, giving the 
brand to be looked gentle, friendly even though the 
surface coating business is the heavy industry, the 
image are usually strong and aggressive. The new 
ROM logo reflects the image to opposite the whole 
industry in order to be looked simple but huge different 
from other logos.

The meaning of Logo
Letter of ROM represent the main principle which keep 
us to stand in this business for 30 years. Each letter 
has meaning following as below;

R = Reliable and Responsibility
Customers who buy product from ROM can trust that 
we have a responsibility to give the perfect after sales 
service and is reliable to reassure customer to use 
product.

O = Optimal
Both products and services provided to customers must 
be the best and most appropriate for every customer's 
need in order to make productivity and operating of 
customer to be the best.

M = Mindful
ROM attentive every step of the work, start from 
receiving goods from the manufacturer, inspect every 
goods before delivery, demonstrate product until service 
repair and Maintenance in after sales service.
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การออกงานแสดงสินค้า/Exhibition Event

การออกงานแสดงสินค้า
งานแสดงสินค้าที่ออกมาต่อเนื่องทุกตั้งแต่เริ่มกิจการคือ
งาน INTERMACH ซึ่ง ROM เป็นรุ่นบุกเบิกที่เคยจัด
งานที่บริเวณชั้นใต้ดินเซ็นทรัลลาดพร้าวในปี พ.ศ. 2533  
จนมาจัดไบเทคในปัจจุบัน
สำหรับ ROM แล้วการออกงานแสดงสินค้าถือเป็นการ
แสดงออกให้ตลาดเครื่องพ่นสีรู้ว่า ROM ยังมีตัวตนอยู่
ทุกวันนี้ถึงแม้ธุรกิจทางออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
แต่ ROM ยังต้องการออกงานแสดงสินค้าควบคู่ไปกับ
การทำตลาดทางออนไลน์ต่อไป

Exhibition Show
The exhibition that ROM always exhibit since start 
up which is “INTERMACH”. ROM is the first 
generation of exhibitor that it used to arrange in 
underground hall of Central Ladprao in 1990 up to 
BITEC nowadays.
For ROM, the exhibition activity is as like as the 
announcement to acknowledge surface and 
coating market to present the identity of ROM in 
market even though there have more influence 
from online business but ROM still exhibit 
together with online marketing.

ภาพการออกงาน INTERMACH ในยุคปัจจุบัน
Exhibition Show at INTERMACH in present day

ภาพการออกงาน INTERMACH ในปี พ.ศ. 2533
Exhibition Show at INTERMACH in year 1990
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เข้าสู่ธุรกิจออนไลน์/Enter to Online Business

เข้าสู่โลกธุรกิจออนไลน์

ปี พ.ศ. 2559 แผนกขายและบริการของ ROM 
ตัดสินใจเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์ด้วยการเปิด FB 
เพจขึ้นมาเพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้าง ID 
Line ของ ROM โดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้ามาสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันทีรวม
ทั้งสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทันที
หลังจากนั้นในช่วงกลางปี พ.ศ. 2559 ROM ได้
เปิดเวปไซด์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหลังจากที่เคยมีใน
ปี พ.ศ. 2555 ซึ่งในคราวนี้เป็นการทำใหม่
ทั้งหมดและแสดงเป็นเวปไซด์ 2 ภาษาคือไทย
และอังกฤษ ข้อมูลสินค้าในเวปแบบใหม่มีข้อมูล
ที่ละเอียดที่ไม่เคยทำมาก่อน

Enter the Business Online World

In 2016, sales and service department of 
ROM decide to enter the business online 
world by create the FB page to expand 
customer target group and create ID Line 
of ROM in order to make customer inquire 
immediately information and also make 
order.
After that, in the middle of year 2016, ROM 
re-open website to replace old version in 
2012. At this time, it remake all resources 
and present bilingual languages which are 
Thai and English. Product informations in 
new website are presented in deep details 
that it never done before.

FB เพจ
Facebook Page

ในแอพพลิเคชั่นไลน์
Line Application

เวปไซด์สำหรับข้อมูลสินค้าเชิงลึก
Website for deep details information of product

วีดีโอแสดงสินค้าผ่านช่อง Youtube
Presentation Video in youtube channel
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เบื้องหลังทุกงานพ่นสี/Behind Every Finishing

เบื้องหลังทุกงานพ่นสี

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ ROM ดำเนินธุรกิจ เราได้ตระหนักว่า
งานพ่นสีคือเบื้องหลังของความสำเร็จก็เพราะว่าโดยส่วนใหญ่
งานพ่นสีมักจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตที่ช่วยเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์และแสดงภาพลักษณ์ให้ออกมาสวย ดู
โดดเด่นและเป็นการปิดงานให้จบโดยสมบูรณ์แบบ เราจึง
จัดหาอุปกรณ์พ่นสีที่ดีที่สุดและให้บริการที่ดีสุดเพื่อให้ขั้นตอน
นี้จบลงด้วยความสมบูรณ์แบบ
ด้วยเหตุนี้เอง ROM มีอุปกรณ์พ่นสีทุกระดับเพื่อแสดงให้เห็น
ว่า “เราคือเบื้องหลังทุกงานพ่นสี"

ROM จะอยู่คู่กับวงการพ่นสีตลอดไป

Behind every Finishing

Throughout for 30 years that ROM operate the 
business in surface and coating industry. We realized 
that the painting and finishing always behind the 
success because most of painting process are usually 
in the final stages of production in order to add value to 
the product and show a beautiful image to complete 
perfectly job. We provide the best spraying equipment 
and provide the best service to complete this process to 
be perfect.
For this reason, ROM has a spray equipment of all 
levels to show that. "We are behind every paint job"

ROM will stand together with surface coating industry 
for eternity.

โชว์รูมที่สำนักงาน
Show Room at Office
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แนะนำแบรนด์ WAGNER/Introducing of WAGNER Brand

ข้อมูลของแบรนด์ / Brand Information

ชื่อเครื่องหมายการค้า / Brand: WAGNER
ชื่อบริษัท / Title Name: J WAGNER GmbH
ที่อยู่สำนักงานใหญ่ / Head Office Address:
Otto Lilienthal-Strasse 18 88677 Markdorf
ประเทศ / Country: เยอรมัน / Germany
ปีก่อตั้ง / Founded: พ.ศ. 2496 / 1953
ผู้ก่อตั้ง / Founder: Josef Wagner
เวปไซด์/Website: www.wagner-group.com

เครื่องหมายการค้า WAGNER (จดทะเบียน)
WAGNER Brand Logo (Registered)

ผู้นำเทคโนโลยีการพ่นสีระดับโลก

ย้อนไปในปี พ.ศ. 2496 มร. โจเซฟ ว๊ากเนอร์ ผู้ก่อตั้ง 
WAGNER ได้พัฒนาอุปกรณ์พ่นสีแบบไร้อากาศที่ทำงานด้วย
ระบบไฟฟ้าตัวแรกในชื่อของ “Whisker”  นับตั้งแต่วันนั้น 
WAGNER ได้พัฒนาอุปกรณ์พ่นสีจนครอบคลุมการใช้งาน 
DIY งานรับเหมาพ่นสีและงานผลิตในโรงงานอุตสหกรรมจน
เป็นเวลานานกว่า 60 ปีแล้ว นอกจากงานพ่นสีแล้วยังมีอุปกรณ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์ฉีดโฟมเพื่อซ่อมแซมรอยร้าว
คอนกรีต เครื่องพ่นปูนฉาบ ปืนร้อนอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้
ทุกประเภทเป็นต้น

นอกจากจะมีโรงงานและสำนักงานต่าง ๆ ทั่วโลกแล้ว ในระยะ
เวลาที่ผ่านมานั้นได้เข้าซื้อกิจการจากเครื่องพ่นสียี่ห้ออื่น ๆ 
ด้วยเพื่อให้มีเครื่องพ่นสีครบทุกอุตสหกรรมโดยมีแบรนด์อื่น ๆ 
ที่ ROM นำเข้ามาขายด้วย เช่น Walther Pilot สำหรับปืนพ่นสี
แรงอัดอากาศระดับพรีเมี่ยม Spraytech และ Titan ที่โด่งดัง
ในเรื่องอุปกรณ์พ่นสีในงานก่อสร้างที่ตอนนี้ ROM ได้จำหน่าย
ในชื่อของ WAGNER ในส่วนงานพ่นสีอาคารก่อสร้าง เป็นต้น

WAGNER เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์พ่นสีระดับโลก บริษัทดัง
ระดับโลกต่างเชื่อมั่นในคุณภาพและไว้ใจให้มาพ่นสีในโรงงา
นอุตสหกรรมขนาดใหญ่ อาคารก่อสร้างระดับแลนด์มาร์คและ
ยังส่งต่อคุณภาพการพ่นสีระดับนี้ไปยังสินค้าระดับครัวเรือน
ของ WAGNER ด้วยทำให้ลูกค้า ROM ที่ซื้อสินค้า 
WAGNER ไปใช้ได้รับคุณภาพการพ่นที่สมบูรณ์แบบได้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ระดับไหนก็ตาม

แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้น การบริการหลังการขายเป็นเรื่องที่ให้
ความสำคัญที่สุด WAGNER มีอะไหล่สำรองไว้บริการหลังการ
ขายสำหรับเครื่องพ่นสีทุกรุ่นและอายุการตุนอะไหล่ในคลังมี
ระยะเวลาที่ยาวนานมากถึง 5 - 10 ปีดังนั้นผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า
อุปกรณ์ WAGNER จะอยู่ไปอีกนานเลยทีเดียว

World Leader of sur face coat ing 
technology

Back in 1953, WAGNER founder Mr. Joseph Wagner 
developed the first “airless” electric paint spray gun 
which is called “Whisker”. Since that day, WAGNER 
has developed the surface finishing equipment in order 
to use in DIY work, architectural Coating work and up to 
large manufacturing plant for 60 years. Not only surface 
coating equipment, there also have other related 
equipment such as foam injection equipment to repair 
cracked concrete, plaster coat equipment and heat gun 
multipurpose and etc.

In addition, even there have factories and offices which 
locate around the world,  there also has acquired an 
other surface finishing business company such as 
Walther Pilot for air spray guns with premium level, 
Spraytech and Titan, which are famous in architectural 
coating that ROM distribute and sell under the name of 
WAGNER as be classified as architectural coating 
division.

WAGNER is one of the world leading of surface 
finishing company. The world-class company believe in 
quality and dependability in spray paint applications in 
large industrial plants, landmark buildings also deliver 
quality spray paint to WAGNER household products. 
The ROM customers who purchase WAGNER get the 
perfect spray quality for anyone, no matter what level of 
equipment.

But above all else. After-sales service is the most 
important to concern. WAGNER has spare parts, after-
sales service for all types of spray equipment and keep 
spare parts in inventory with a long period of 5 to 10 
years. Therefore, it is guaranteed that WAGNER 
equipment will be operated for longer.
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แนะนำแบรนด์ WAGNER/Introducing of WAGNER Brand

ประเภทสินค้า WAGNER ที่ ROM จำหน่าย

WAGNER ถือเป็นแบรนด์หลักของ ROM และมีสินค้า
มากกว่า 85% จากทั้งหมดดังนั้นจึงมีอยู่ทุกกลุ่มสินค้าโดยมี
ดังนี้

- ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันที่ใช้ประจุไฟฟ้า
- ปืนพ่นและเครื่องพ่นสีน้ำและสีน้ำมันระบบไร้อากาศและ

ระบบแรงอัดอากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ
- ปั๊มพ่นสีระบบแรงอัดอากาศ
- อุปกรณ์พ่นสีฝุ่น
- ระบบพ่นสีฝุ่นครบวงจร
- อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง
- อุปกรณ์ยิงโฟมสำหรับซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีต
- อุปกรณ์พ่นปูนฉาบ
- ปืนพ่นสีขนาดเล็กระดับครัวเรือน

WAGNER Product which distributed by 
ROM

WAGNER is the primary brand of ROM and 85% of 
total inventory so it will be included all products type 
which are following as below.

- Electrostatic gun for liquid coating.
- Liquid spray gun and Feeding unit for airless system 

and AirCoat system.
- Feeding unit for Air Spray System
- Powder Coating equipment
- Powder Coating comprehensive system.
- Architectural Coating.
- Foam injection for crack concrete repair.
- Plaster Coat equipment.
- D.I.Y. spray equipment for household level.

โรงงาน J. Wagner GmbH ที่เยอรมัน
J. Wagner GmbH Factory at Germany
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีน้ำและสีน้ำมันในโรงงาน/Liquid Industrial Coating

ROM จำหน่ายปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันครอบคลุมการใช้งานทุก
ประเภทและมีทุกระบบการพ่นเพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกที่ครบ
ถ้วนและได้อุปกรณ์ที่เหมาะสมที่สุด อุปกรณ์พ่นสีน้ำและสี
น้ำมันแบ่งเป็นสีกลุ่มย่อยดังต่อไปนี้

ROM sell liquid spray equipment for coverage every 
type of spray work and spray system to make customer 
have every choice to choose and get the optimal 
product. Liquid Coating equipment can be classified 
into subsidy group are following as below;

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน
Liquid Applying

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน
แบบอัตโนมัติ
Automatic Liquid 
Applying

ปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน
Liquid Feeding Unit

ระบบผสมสี 2K
2K Mixing Unit
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กลุ่มปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน/Liquid Applying Unit

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต
หากลูกค้าต้องการปืนพ่นที่ช่วยในเรื่องประหยัดสี 
ประหยัดเวลาและมีงานผลิตเป็นจำนวนมาก ปืน
ไฟฟ้าสถิตช่วยท่านได้เพราะไฟฟ้าสถิตช่วยให้สีเข้าหาชิ้น
งานอัตโนมัติ เพียงแค่ให้ห้องพ่นสีลงสายดินและมีสีที่
รองค่าต้านทานในอัตราที่เหมาะสม
Electrostatic Gun for Liquid Coating
If customers want a spray gun that support to 
reduce paint consumption rate, reduce working 
time and use for a huge production volume. 
Electrostatic gun can help you because the 
electrodes allow the paint to reach the workpiece 
automatically. Just install ground system in 
painting room and material paint has resistant rate 
following requirement.

ปืนพ่นสีใช้อากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ
นี่คือปืนที่นำประสิทธิภาพการพ่นด้วยแรงอัดสูงจากปืน
พ่นสีไร้อากาศมารวมกับการใช้แรงอัดอากาศควบคุม
ม่านสีจากปืนพ่นสีใช้แรงอัดอากาศทำให้พ่นชิ้นงานที่มี
ซอกมุม แผงรวงผึ้ง เป็นต้นได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่สีเข้า
ชิ้นงานได้ทั่วถึงกว่าการใช้ปืนพ่นสีแบบไร้อากาศอย่าง
เดียว
Air Assist Airless Spray Gun
This is the combination between high pressure 
spray technique from airless gun and spray 
pattern controlling technique from air spray gun so 
it can apply workpiece with corner nook or panel 
within a few time but all materials paint are 
attached in workpiece surface more than using 
only airless spray gun.

ปืนพ่นสีไร้อากาศ
สำหรับชิ้นงานผิวเรียบ มีขนาดใหญ่และมีจำนวนชิ้นมาก
เช่นชิ้นส่วนรถบรรทุก แผ่นเหล็ก แท๊งค์น้ำ อาคาร
ก่อสร้าง ปืนพ่นสีชนิดนี้ช่วยในเรื่องการประหยัดสี ลด
เวลาการทำงานและมีอุปกรณ์ที่สมบุกสมบันด้วยการพ่น
สีในแรงอัดสูงสุดได้ในระดับ 150 - 530 บาร์ (แล้วแต่
รุ่น) ที่ส่งแต่เนื้อสีเกาะผิวชิ้นงานอย่างเดียว
Airless Spray Gun
For smooth surface object, large size and large 
quantity unit. For example, convoy vehicle part, 
metal sheet, water tank, building and etc. This 
spray gun support worker in order to reduce paint 
quantity, working time and robust equipment which 
can spray with 150 - 530 Bar (depend on gun 
type) to deliver only paint to attach object surface.
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กลุ่มปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน/Liquid Applying Unit

ปืนพ่นสีใช้แรงอัดอากาศ
รูปแบบการพ่นที่เก่าที่สุดของเทคโนโลยีปืนพ่นสีแต่ให้
ประสิทธิภาพการพ่นสูงที่สุดในเรื่องความสวยงามและ
ความละเอียด ชิ้นที่ต้องการความสมบูรณ์แบบเช่นงาน
พ่นตัวถังรถยนต์ขนาดส่วนบุคคล ชิ้นงานศิลปะที่มีความ
ซับซ้อนในพื้นผิวสูงหรือชิ้นงานทั่วไปที่มีขนาดเล็กและใช้
ปริมาณสีต่อไม่สูงมาก
Air Spray Gun
This is the oldest of spray gun technology but it 
provide the best spray quality in case of niceness 
and fine. The workpiece which require the 
perfection spray such as automotive personal 
vehicle body paint, complex surface from art work 
object or ordinary workpiece which has small size 
and consume a few material paint quantity.

สินค้าในคลังของ ROM ที่เกี่ยวกับปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมัน
Product of liquid coating in ROM warehouse.
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กลุ่มปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันอัตโนมัติ/Automatic Liquid Applying Unit

ปืนพ่นสีหัวหมุนรอบความเร็วสูง
ปืนประจุไฟฟ้าอัตโนมัติที่สร้างม่านสีให้ออกมาเป็นรูป
ทรงวงกลมซึ่งแตกต่างจากทรงวงรีของปืนอัตโนมัติชนิด
อื่น ๆ และการใช้หัวระฆังหมุนรอบด้วยความเร็วสูงเพื่อ
ลดแรงพ่นของสีให้สัมผัสกับผิวชิ้นงานได้เรียบเนียนขึ้น 
ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่า นอกจากนี้มีไฟฟ้าช่วยให้สี
เข้าหาชิ้นงานอัตโนมัติช่วยให้ประหยัดสีได้ด้วย
High Speed Rotary Bell Atomizer
The Electrostatic gun which create spray pattern 
to be circle round shape that it is different with 
oval shape from other automatic gun and using 
the rotary bell disc to reduce spray pressure in 
order to make paint attach smoothly and cover 
more on surface area. In addition, electrostatic 
support paint attach to surface automatically so it 
support to reduce paint consuming rate.

ปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตแบบอัตโนมัติ
ปืนไฟฟ้าสถิตที่โดดเด่นในเรื่องประหยัดสี ลดเวลาการ
ทำงานในรูปแบบปืนอัตโนมัติที่คราวนี้สามารถใช้งาน
หนักได้ต่อเนื่องและให้คุณภาพการพ่นสม่ำเสมอมากกว่า
ปืนแบบธรรมดา
Automatic Electrostatic Gun
Electrostatic gun has the advantage to reduce 
material consuming rate and working time with 
automatic spray gun type that it can continue to 
use heavy duty and consistent spray quality than 
manual guns.

ปืนพ่นสีใช้แรงอัดอากาศควบคุมแรงอัดไร้
อากาศแบบอัตโนมัติ
ประสิทธิภาพเหมือนกับรุ่นธรรมดาทุกอย่างแต่ปืน
อัตโนมัติมีให้เลือกแบบปรับม่านสีได้ที่ตัวปืนหรือปรับ
ด้วยระบบรีโมต สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องโดยที่
คุณภาพการพ่นสีสม่ำเสมอมากกว่าเดิม
Air Assist Airless Automatic Spray 
Gun
Performance is the same as the normal version, 
but automatic type has 2 options which are adjust 
spray pattern at spray gun and adjust with remote. 
This time, it can also be used continuously, where 
paint quality is more consistent.
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กลุ่มปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันอัตโนมัติ/Automatic Liquid Applying Unit

ปืนพ่นสีไร้อากาศอัตโนมัติ
ปืนพ่นสีที่ได้รับความนิยมในอุตสหกรรมผลิตชิ้นงานแผ่น
เหล็ก แผ่นกระเบื้องหลังคา เป็นต้นที่เน้นปริมาณการผลิต
เป็นจำนวนมากและช่วยประหยัดสี ใช้งานได้หลาย
ชั่วโมงโดยที่ประสิทธิภาพการพ่นเท่ากันตลอด 
Airless Automatic Spray Gun
This spray gun is regular in metal sheet 
production, roof tile industry and etc. It is suitable 
for large amount of production and material saving 
purpose. It can use for many hours and spray 
performance always consistent.

ปืนพ่นสีอัตโนมัติแบบใช้แรงอัดอากาศ
เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดเล็กและมีปริมาณการผลิต
มากและต้องใช้งานหลายชั่วโมงเพื่อให้คุณภาพการเกาะ
ผิวเท่ากันสม่ำเสมอ
Automatic Air Spray Gun
It is suitable for small workpieces with high 
production volume and many hours of operation to 
ensure consistently uniform surface quality.

ตัวอย่างการใช้ปืนพ่นสีอัตโนมัติกับแขนกล
Example of using automatic liquid spray gun with robot.
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กลุ่มปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน/Liquid Feeding Unit

ปั๊มไดอะแฟรมคู่
ปั๊มจ่ายสีของ WAGNER ที่ใช้กับปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัด
อากาศที่ต้องใช้แรงอัดต่ำในระดับ 6 - 8 บาร์
ระบบไดอะแฟรมคู่ช่วยจ่ายสีได้แม่นยำ รับมือกับสีที่มี
ความหนืดสูง สีร้อนและสีที่แห้งเป็นตะกอนง่าย เหมาะ
สำหรับพ่นชิ้นงานขนาดเล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และใช้งาน
ต่อเนื่องได้ถึง 10 ชม.
Double Diaphragm pump
Feeding unit of WAGNER comply with air spray 
application to spray at low pressure 6 - 8 bar.
Double diaphragm system support pump to feed  
precisely material, compatible with high viscosity 
paint, high critical paint and shear sensitive paint. 
It’s available for small workpiece, automotive part 
and can be operated through out 10 hours.

ปั๊มไดอะแฟรมแรงอัดสูง
ปั๊มแรงอัดสูงที่ใช้ระบบไดอะแฟรมเข้ามาเป็นตัวขับ
เคลื่อนสีทำให้สามารถใช้จ่ายสีที่มีความหนืดสูงด้วยแรง
อัดสูง ใช้กับปืนพ่นสีไร้อากาศและปืนพ่นสีแบบใช้แรงอัด
อากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ นี่คือปั๊มที่สมบูรณ์แบบ
ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพในการจ่ายสี อายุการใช้งานที่
ยาวนานและการดูแลรักษาที่สะดวกที่สุด
High Pressure Diaphragm pump
High pressure pump which is driven by diaphragm 
unit. It is applicable to feed high viscosity paint 
with up to 250 Bar. Compatible with Airless Spray 
Gun and Air assist Airless Spray gun. This is the 
perfect ideal feeding pump in case of feeding 
performance, long life operating and simply 
maintenance.

ปั๊มแรงอัดสูงแบบลูกสูบ
ปั๊มมาตรฐานประเทศเยอรมันแบบลูกสูบที่ใช้กับงานพ่นสี
ด้วยแรงอัดสูง ใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานกว่า 10 ชม. 
ใช้งานร่วมกับปืนพ่นสีไร้อากาศและปืนพ่นสีใช้แรงอัด
อากาศควบคุมแรงอัดไร้อากาศ ปั๊มคุณภาพสูง รองรับ
การทำงานที่หนักหน่วงและใช้ในนานหลายปี
High Pressure Piston Pump
The piston pump with German standard that it 
compatible to spray with high pressure and can be 
used longer than 10 hours per time. It is 
applicable to use with airless spray gun and air 
assist airless spray gun. High quality pump, robust 
work and long life operating.



เข  

INFORMATION BACKGROUND BRANDS PRODUCT TYPES SERVICE

�  of �21 38

กลุ่มปั๊มจ่ายสีน้ำและสีน้ำมัน/Liquid Feeding Unit

ถังแรงอัดสำหรับปืนพ่นด้วยแรงอัดต่ำ
ทางเลือกสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ถังแรงอัดกับปืนพ่นสี
แรงอัดอากาศที่ใช้แรงอัดในระดับ 6 - 8 บาร์และใช้สี
เดียวเป็นระยะเวลานานและทนทานเพราะทำจากเหล็กส
แตนเลสคุณภาพสูง
Pressure tank for low pressure spray
The optional choice for customer who want to use 
pressure tank with air spray gun in order spray at 
pressure 6 - 8 bar and using one color only for 
long operating period and robust because it build 
from high quality stainless steel.

ภาพการใช้ปั๊มแรงอัดสูงกับงานพ่นที่หนักหน่วง
Picture of using high pressure pump with heavy duty work.
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กลุ่มระบบผสมสี 2K/2K Mixing System Unit

ระบบผสมสี 2K Twin Control
ระบบผสมสี 2K ที่ใช้ปั๊มแรงอัดสูงทั้งหมด 3 ตัวโดยแยก
เป็นปั๊ม A (สี) ปั๊ม B (สารเร่งปฏิกิริยา) และปั๊มสำหรับ
จ่ายตัวทำละลายเพื่อล้างปั๊ม A และ B รับประกันความ
แม่นยำด้วยระบบควบคุมด้วยตู้อิเลกทรอนิกส์ที่ป้อนค่า
ได้แม่นยำและสะดวกแก่ผู้ใช้งาน
2K Mixing Unit by Twin Control
2K paints mixing system by using 3 high pressure 
piston pumps, pump A (paint), pump B (hardener) 
and solvent pump for cleaning pump A and B. 
Guarantee the precisely mixing and feeding rate 
with control system by electronic control cabinet to 
input precise rate and facilitate user. 

ระบบผสมสี 2K อัจฉริยะ
ระบบพ่นสี 2K ที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลยังคอมพิวเตอร์
ได้ง่ายด้วยแฟลขไดรฟ์ผ่านช่อง USB เท่านั้นและการใช้
งานที่ค่อนข้างยืดหยุ่นเช่นการใช้กับปั๊มจ่ายสีลูกสูบแรง
อัดสูงหรือใช้งานร่วมกับเกียร์ปั๊มที่ต้องการความแม่นยำ
สูงสุด ตู้ควบคุมที่ประมวลผลการทำงานได้เร็วและเที่ยง
ตรง
Smart 2K mixing system
This 2K mixing system can be transferred data to 
a computer easily with a USB flash drive, and with 
flexible applications, such as comply with high 
pressure piston pumps or comply with gear pump 
in order to need precisely rate. The control cabinet 
is fast processing and accuracy.

ภาพการพ่นด้วยสี 2K
Picture of 2K spray painting
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีฝุ่น/Powder Coating

ROM จำหน่ายอุปกรณ์งานพ่นสีฝุ่นจาก WAGNER และยังรับ
ผู้บริการรับซ่อมแซมอุปกรณ์พ่นสีในประเทศไทยด้วย โดย
อุปกรณ์พ่นสีของ WAGNER เหมาะสำหรับงานพ่นสีผลิตสินค้า
จำนวนมากที่ทำงานต่อเนื่องได้นานและรักษาคุณภาพการพ่น
ได้สม่ำเสมอ แพร่หลายในโรงงานผลิตตู้ไมโครเวฟ ตู้เย็น ชิ้น
ส่วนรถยนต์ รถทำการเกษตร มีตั้งแต่อุปกรณ์พ่นสีแบบ
ธรรมดา อัตโนมัติ ใช้ในงานทดลองจนถึงห้องพ่นขนาดใหญ่ที่
ต้องติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ระบบแขนกลที่ติดตั้งกับปืนพ่นสี

ชุดพ่นสีฝุ่น
Manual Powder Set

ห้องพ่นสีฝุ่น
Powder Coating Booth

ชุดพ่นสีฝุ่นสำหรับห้อง
ทดลองสี
Manual Powder Set 
for Laboratory

ปืนพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ
Automatic Powder Set

ROM distribute WAGNER Powder Coating products 
and also provide service maintenance in Thailand 
territory. WAGNER Powder coating equipment are 
suitable in large mass production factory which are 
endurable for long time production and give uniformity 
spraying quality. This equipment are famous in various 
industrial type. For example, microwave factory, 
refrigerator factory, auto parts agricultural vehicle part 
and etc. Powder coating equipment include manual 
equipment, automatic equipment, laboratory set and 
powder booth finishing.
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีฝุ่น/Powder Coating Equipment

ปืนพ่นสีฝุ่นพร้อมรถเข็น
ปืนแบบธรรมดาที่มีให้ลูกค้าเลือกทั้งแบบใช้ถาดรอง
เขย่ากล่องสี (ไม่ต้องใช้ถังสี แค่วางกล่องลงบนถาด) 
สำหรับผู้ที่ต้องพ่นหลายสี และแบบใช้ถังสีเหล็กสแตน
เลส 60 ลิตรสำหรับผู้ที่พ่นสีเดียวตลอดไลน์การพ่นสี ปืน
พ่นสีฝุ่นระบบไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดสีและทำงานได้รวดเร็ว
Manual Powder Set with Trolley
Manual powder set has 2 trolley types which are 
air fluid types to vibrate the powder box (No need 
to use container. Just put powder box on fluid bed) 
for user who use many colors and comply with 60 
liters stainless steel container for use who use 
only 1 color throughout the production line.

ปืนพ่นสีฝุ่นสำหรับห้องทดลองสี
ปืนพ่นสีฝุ่นฉบับกระเป๋าที่ปืนติดถ้วยสีฝุ่นขนาดเล็กพร้อม
ใช้งานสำหรับบริษัทผู้ผลิตสีฝุ่นที่ต้องการทดลองสินค้า
ซึ่งอุปกรณ์คุณภาพสูงอย่าง WAGNER สามารถมีส่วน
ช่ ว ย ง า น วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า สินค้ า สี ฝุ่น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
Powder Set for Laboratory
Compact powder manual set that small powder 
container is installed with powder gun for powder 
material paint manufacturer who need to test their 
product. High quality product of WAGNER can 
support the research and development of powder 
material paint product.

ปืนพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติ
ปืนพ่นสีฝุ่นแบบอัตโนมัติที่สามารถใช้ร่วมกับแขนกล
แบบแน วดิ่ ง แน วนอนห รื อ แ ขนกล ร อบทิศ ได้ 
ประสิทธิภาพการทำงานมีความสม่ำเสมอมากกว่าปืนพ่น
แบบธรรมดาและใช้งานได้หลายชั่วโมง รับประกันความ
ทนทานของอุปกรณ์และประสิทธิภาพการพ่นที่สม่ำเสมอ
Powder Automatic Set
Powder automatic set can comply with various 
type of robot such as reciprocator (vertical move 
or horizontal move) robot (all round move). 
Providing the consistent of performance more 
than manual type and can use more working 
hours. Guarantee that equipment is durable and 
performance always consistent through out the 
line. 
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีฝุ่น/Powder Coating Equipment

ห้องพ่นสีฝุ่นแบบหมุนเวียนสี
ระบบพ่นสีฝุ่นอัตโนมัติที่ใช้ในงานพ่นสีเป็นจำนวนมาก
และมีระบบหมุนเวียนสีเข้ามาช่วยทำให้ประหยัดสีฝุ่นได้
มาก ระบบที่สามารถนำสีฝุ่นที่ตกลงบนพื้นห้องพ่นกลับ
มาใช้ใหม่ได้อีก มีทั้งแบบที่ใช้สีเดียวและใช้พ่นหลายสี 
เป็นระบบที่นิยมในโรงงานอุตสหกรรมขนาดใหญ่
Powder booth by Recovery System
Automatic powder painting booth system which 
use for large production volume and has powder 
recycling system to help to reduce powder paint 
consuming rate. The system support to bring back 
powder paint on booth floor to reuse again. 
Available both in single color type and multi-color 
type. It is a popular system in large industrial 
plants.

ภาพการป้อนชิ้นงานเข้าห้องพ่น
Picture of carry workpiece into painting booth.
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อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง/Equipment for use in Construction area.

ROM ได้จำหน่ายและบริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน
ก่อสร้างโดยมีอุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง อุปกรณ์ยิงโฟม
สำหรับซ่อมรอยร้าวบนผิวคอนกรีตและอุปกรณ์พ่นปูนฉาบซึ่ง
เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของ WAGNER จากประเทศเยอรมัน
และสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานสูง สร้างความมั่นใจให้กับผู้รับ
เหมาก่อสร้างมาแล้วทั่วโลก

ROM sell and service equipment for construction area 
which include architectural coating equipment. Foam 
injecting unit for concrete crack and plaster coat 
equipment. All those of equipment are WAGNER from 
Germany and the United States of America with high 
standards. Giving confidence to contractors around the 
world.

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง
Architectural Coating Equipment

อุปกรณ์ยิงโฟมซ่อมรอยร้าวคอนกรีต
Foam injecting for concrete crack

อุปกรณ์พ่นปูนฉาบ
Plaster Coat Equipment
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีในงานก่อสร้าง/Architectural Coating Equipment

งานพ่นสีภายในและภายนอก
เครื่องพ่นสีงานภายในและภายนอกอาคารที่เน้นความ
สวยงามแต่ประหยัดเวลาและคนพ่น ฟุ้งกระจาย
น้อย สามารถพ่นได้ทั้ง สีน้ำพลาสติค สีน้ำมัน แล็คเกอร์ 
อีพ็อกซี่ที่มีความหนืดไม่สูงมาก
Interior and Exterior building coating
Spraying unit for interior and exterior building area 
for brilliant result but finish in a few time and very 
low diffusely. It can be used with water and solvent 
based paint, lacquer, low viscosity epoxy. 

งานพ่นสีป้องกันการกัดกร่อนของโครงสร้าง
เครื่องพ่นสี WAGNER รุ่น HC950 เป็นเครื่องพ่นสี 
Airless ขนาดใหญ่ พ่นได้ทั้งสีกันร้อนเซรามิค  สีกันซึม 
งานสีที่ต้องการความหนาเป็นพิเศษ
Corrosion and Structural Protection 
Coating
Heavy coat is big scale airless spraying unit which 
is suitable for ceramic, waterproof, thick skinned 
material.

งานตีเส้นและทำเครื่องหมายบนพื้นถนน
เป็นเครื่องตีเส้นที่ใช้พื้นฐานเดียวกับเครื่องพ่นสีแรงอัด
สูงที่พ่นสีด้วยระบบไร้อากาศนำมาประยุกต์ใช้งานตีเส้น
ถนนโดยเฉพาะ
Line Marking and Striping on road
Line coat  use the same basic as high pressure 
spray unit by using airless gun to apply marking 
and striping on road.
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นสีในงานก่อสร้าง/Architectural Coating Equipment

งานพ่นสีตกแต่งภายในและเก็บงาน
เครื่องพ่นสีแบบใช้แรงอัดต่ำช่วยในการพ่นสีสำหรับการ
เก็บงาน งานตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
Decorative and Completion Finishing 
Work
Finishing unit by air flow to decorate interior and 
 exterior building.

ภาพสาธิตการใช้สินค้าก่อนส่งมอบ
Demonstrate product before delivery
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กลุ่มอุปกรณ์ซ่อมแซมผิวคอนกรีต/Concrete Surface Repair Equipment

งานซ่อมแซมรอยร้าวคอนกรีต
เครื่องยิงโฟม สำหรับงานซ่อมรอยร้าวในคอนกรีต ด้วย
ระบบการทำงานแบบไดอะแฟรมทำให้ ลดปัญหาน้ำยา
ติดขัดในเครื่อง ประหยัดน้ำยาล้าง ถอดล้างชิ้นส่วนง่าย 
อายุการใช้งานมอเตอร์ยาวนานคุ้มค่าการลงทุน
Concrete Surface Repair
Foam injection for concrete renovation which 
operate by diaphragm which avoid the problem of 
solvent clogged in unit. Cost saving for cleaning 
agent. Easily cleaning part and motor useful life is 
long enough to worth the investment.

ภาพสาธิตการใช้สินค้าก่อนส่งมอบ
Demonstrate product before delivery
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กลุ่มอุปกรณ์พ่นปูนฉาบ/Plaster Coat Equipment

งานพ่นปูนฉาบ
อุปกรณ์ที่ใช้ในงานพ่นปูนที่ต้องการความหนาระดับที่
ป้องกันเพลิงได้ เสริมโครงสร้างให้แข็งแรงไม่ให้เสื่อมลง
ในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับงาน Skim Coat และ 
Plaster Coat นอกจากเครื่องพ่นแล้วยังมีเครื่องผสมและ
ปั๊มลมสำหรับใช้งานภาคสนามที่เป็นชุดพ่นปูนฉาบ
พร้อมใช้งานได้ทันที
Skim and Plaster Coating
Equipment is made specific  for skim and plaster 
coating which spray cement to wall in a few time 
and instead many man power. In addition of 
plaster coat, there is also a mixer and air 
compressor for field applications that are ready to 
use.

ภาพการส่งมอบสินค้าที่บริเวณอาคารก่อสร้างของลูกค้า
Image of delivery of goods at the customer's building site.
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ปืนพ่นสีอเนกประสงค์
Multi Purpose Spray Gun

ปืนพ่นสีสำหรับงาน D.I.Y./Spray gun for D.I.Y.

ROM ได้จำหน่ายปืนพ่นสีสำหรับงานที่มีสเกลเล็กเช่นงานพ่นสี
ในครัวเรือนและงานอดิเรกโดยมีปืน WAGNER สำหรับปืนพ่น
สีอเนกประสงค์ ปืนพ่นกำแพงบ้าน เครื่องพ่นสีไร้อากาศแรงอัด
สูงแบบกึ่งอาชีพและปืนร้อนอเนกประสงค์จากประเทศเยอรมัน 
นอกจากนี้ยังมีแอร์บรัชสำหรับงานอดิเรกที่ใช้พ่นแบบจำลอง 
ของเล่นและงานพ่นชิ้นงานจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

ROM sell spray guns for small scale jobs such as 
household paint and hobbies, with WAGNER guns for 
multi purpose spray guns, wall painting for household 
level. Semi-professional airless high pressure spray 
pack and versatile heat gun from Germany. There is 
also an airbrush for hobby work that is applicable for 
model painting, Toys painting and workpieces from 3D 
printers

ปืนพ่นสีกำแพงบ้าน
Wall Painting for Home

เครื่องพ่นสีไร้อากาศกึ่งอาชีพ
Semi-Pro Airless Spray Pack

แอร์บรัช
Air Brush

ปืนเป่าลมร้อนอเนกประสงค์
Multi Purpose Heat Gun
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ปืนพ่นสีสำหรับงาน D.I.Y. /Spray gun for D.I.Y. work

อุปกรณ์พ่นสีอเนกประสงค์
ปืนพ่นเอนกประสงค์แบบใช้ไฟฟ้า ขนาดเล็ก  เหมาะกับ
งานพ่นสีเล็กๆ งาน DIY งานพ่นน้ำยาทำความสะอาด
ต่างๆ ใช้งานง่าย มีทั้งแบบมีใช้ลมพ่นและแบบพ่นสี
ระบบไร้อากาศ
Multi-Purpose Fine Spraying Gun
The multi-purpose spraying gun which has driven 
by electronic device, mini compact  size  and 
sui table for smal l D. I .Y. pro ject . There 
are compatible with general material and cleaning 
agent. Simply use and there have both Air Spray 
type and Airless type.

อุปกรณ์พ่นสีกำแพงและพื้นสำหรับใช้ในบ้าน
อุปกรณ์พ่นสีกำแพงบ้านและพื้นบ้านแบบฉบับย่อส่วนที่
เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สร้างสรรค์งานพ่นสีตามที่คุณ
ต้องการได้
Wall Painting Equipment for home 
user
Wall and floor  painting with pocket size 
equipment  for home use. You can inventive 
your painting as you want.

อุปกรณ์พ่นสีไร้อากาศแบบกึ่งงานอาชีพ
Control Pro เป็นอุปกรณ์ได้ทั้งงาน D.I.Y. (พ่นสีด้วยตัว
เอง) และงานรับเหมาพ่นสี ด้วยขนาดที่เล็กกว่าเครื่อง 
Prospray ใช้แรงดันที่น้อยกว่าจึงเหมาะกับงานพ่นสีใน
เขตที่อยู่อาศัย งานพ่นสีทับรอยเดิมและอาคารพาณิชย์
ขนาดเล็ก
Semi-Pro Airless Spray Pack
Control Pro can be classified both D.I.Y. level and 
Contractor level. Size and dimension are smaller 
than Prospray series and provide low pressure in 
order to work at residential area, small commercial 
building and repainting work.
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ปืนพ่นสีสำหรับงาน D.I.Y. /Spray gun for D.I.Y. work

ปืนเป่าลมร้อนอเนกประสงค์
ปืนใช้แก้งานพ่นสีเช่นลอกสีออก ลอกน้ำยาเคลือบหรือ
ใช้ในงานอื่นเช่นงานละลายน้ำแข็ง งานเชื่อม ดัดพลาสติ
ค งานจุดไฟและงานอื่น ๆ อีกมากมายโดย  ROM ได้
เลือกปืนเป่าลมร้อน FURNO จาก WAGNER เยอรมัน 
เนื่องจากใช้ระบบไฟที่ 220V ที่เป็นระบบไฟแบบเดียวกับ
ในประเทศไทย
Multi-purpose Heat Gun
Application of old paint and varnish removal, 
d e f r o s t i n g ,  s h r i n k i n g ,  b e n d i n g 
loosening,  igniting  and ETC.  ROM  choose the 
Furno Heat gun from WAGNER German which is 
suitable to use with voltage system in Thailand 
(220V).

แอร์บรัชสำหรับงานฝีมือและงานอดิเรก
อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานฝีมือ งานศิลปะ งานวาดภาพ 
พ่นสีของเล่นเช่น  พลาสติกโมเดล เป็นต้น ชิ้นงานที่มา
จากเครื่องถ่ายสำเนา 3 มิติ และงานชิ้นเล็กอื่น ๆ
Piece Gun for Craft Work and Hobby
Meiji Piece gun is built for craft works, art works, 
drawings, toy painting (For example, plastic 
model), piece work from 3D printing and other 
small piece work.

ภาพการใช้ปืน W550 กับสี Plast Dip
Picture of using W550 with plast dip material.
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การบริการหลังการขาย/After Sales Service

การบริการที่เอาใจใส่ทุกขั้นตอน

การบริการของ ROM มีตั้งแต่การสาธิตการใช้อุปกรณ์
ก่อนส่งมอบ ทดสอบสีของลูกค้ากับอุปกรณ์พ่นสี 
WAGNER (ทั้งในสถานที่และนอกสถานที่) บริการซ่อม
บำรุงอุปกรณ์หลังการขายด้วยอะไหล่ของแท้จากโรงงาน
ผู้ผลิตและทีมช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

ช่างเทคนิคกำลังซ่อมปืนพ่นสีอัตโนมัติรุ่น GA4000ACIC
Technician staff is repairing automatic air assist airless gun GA4000ACIC

All attentive services.

ROM services providing include demonstration 
product before delivery, testing material paint of 
customer with WAGNER equipment (both in 
house testing and at site testing), service repair 
maintenance after sales with genuine part from 
WAGNER manufacturer and senior technician 
who has 20 years experience in WAGNER 
product. 

ห้องช่างเทคนิคที่มีอุปกรณ์พร้อมรองรับอุปกรณ์พ่นสี WAGNER ทุกประเภท
Technician Office area which has equipment to repair service every 

WAGNER products.   
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การบริการหลังการขาย/After Sales Service

ตรวจสอบสินค้าก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า

สินค้าทุกตัวจะต้องถูกตรวจสอบเบื้องต้นก่อนที่จะส่งมอบก่อนทุกครั้งเพื่อไม่
ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและต้องพร้อมใช้งานได้ทันที ถึงมือลูกค้าเมื่อไหร่
ต้องพร้อมทำงานได้เพื่อไม่ให้การผลิตการดำเนินงานของลูกค้าต้องสะดุด

Inspecting all product before delivery to customer 
hand
All purchased confirmed product must be pre-checked before 
delivery to ensure that there is no errors are made and that it must 
be ready to use. When it is on hand of customer, it must be enable 
to use in order to prevent the stumbling of production or operating 
of customer. 

สาธิตการใช้อุปกรณ์ให้กับลูกค้าก่อนส่งมอบ

หนึ่งในวิธีที่ช่วยรักษาอุปกรณ์ให้ใช้ได้นานคือการใช้ที่ถูกวิธี ช่างเทคนิค
ของ ROM จะทำการสาธิตการใช้งาน การให้คำแนะนำการใช้งานที่ถูกต้อง
และการชี้แจงชิ้นส่วนที่ได้ประกันและไม่ได้ประกัน (เช่นอะไหล่สึกหรอจาก
การใช้งาน) ลูกค้าสามารถวางแผนการใช้งานและการสั่งซื้ออะไหล่

Demonstrate Product before delivery

One of the solution to keep equipment to be longer use is the 
proper using. ROM technicians will demonstrate how to use the 
equipment and providing the operating instructions and inform 
about the warranty items and non-warranty items. (Such as spare 
parts wear and tear). Customer can plan to operate equipment and 

บริการตรวจสอบอุปกรณ์ในระดับเบื้องต้นที่หน้างาน*

ลูกค้าสามารถแจ้งให้ทีมช่างเทคนิคไปตรวจสอบอุปกรณ์ WAGNER ที่
โรงงานหรือหน้างานของลูกค้าได้โดยช่างเทคนิคจะตรวจสอบให้ในระดับ
เบื้องต้น หากต้องนำกลับมาซ่อม ช่างเทคนิคจะประเมินค่าซ่อมที่สำนักงาน
เพื่อเสนอราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าพิจาราณา

On site service for preliminary inspecting*

Customers can inform the technician team to inspect the WAGNER 
equipment at the factory or on the customer's working site. In case 
of repairs, the technician will return to estimate repair cost at office 
in order to present quotation to customer for consideration.
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การบริการหลังการขาย/After Sales Service

บริการซ่อมแซมและดูแลรักษาอุปกรณ์ WAGNER

สินค้า WAGNER จะถูกซ่อมแซมทันทีหลังการได้รับอนุมัติคำสั่งซ่อมจาก
ลูกค้าด้วยอะไหล่ของแท้จากโรงงานผู้ผลิตและช่างที่มีประสบการณ์กับ
อุปกรณ์ WAGNER มากกว่า 20 ปีและบริการส่งกลับไปที่โรงงานหรือหน้า
งานของลูกค้า นอกจากนี้ลูกค้าสามารถมารับเองได้ที่สำนักงานได้เช่นกัน

Repair and Maintenance Service WAGNER 
Equipment
WAGNER products will be repaired immediately after the repair 
order has been approved by the customer with genuine parts from 
manufacturers and technicians with more than 20 years of 
experience with WAGNER equipment and returned to the factory 
or customer site. Customers can also pick up at the office as well.

สาธิตการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์พ่นสี WAGNER

ลูกค้าสามารถติดต่อเพื่อให้ช่างเทคนิคทำการสาธิตและแนะนำวิธีการดูแล
รักษาสินค้าได้อีกครั้งหลังจากที่ได้สาธิตก่อนส่งมอบมาก่อนแล้วหรือใน
กรณีที่มีการติดตั้งเครื่องจักรจากผู้ให้บริการรายอื่นแล้วมีอุปกรณ์ 
WAGNER พ่วงติดมาด้วยสามารถติดต่อขอใช้บริการส่วนนี้ได้เช่นกัน

Demonstrate maintenance service for WAGNER 
equipment
Customers can contact technician team to give advise or 
demonstrate how to maintain the product again after a pre-delivery 
demonstration or if a machine has been installed from another 
service provider and it include WAGNER equipment within system. 
You can contact to take this service as well.

จำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์เสริมของแท้

จำหน่ายอะไหล่เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พ่นสี 
WAGNER รับประกันอะไหล่ของแท้จากประเทศผู้ผลิต

Genuine spare part and accessories

Spare parts and accessories that are compatible with spray paint 
equipment WAGNER genuine parts from the manufacturer.
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ภาพสำนักงานของ ROM/ROM Office Image

ภาพสำนักงานของ ROM
Image of ROM Office
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เบื้องหลังทุกงานพ่นสี
Behind Every Finishing

ปืนพ่นสีน้ำและสีน้ำมันในโรงงานอุตสหกรรม
Industrial Liquid Coating 

อุปกรณ์พ่นสีฝุ่นครบวงจร
Total Powder Coating Solution

อุปกรณ์พ่นสีสำหรับงานก่อสร้าง
Architectural Coating

ปืนพ่นสีที่ทำได้ด้วยตัวเอง
Spray gun for personal use

พ.ศ. 2560 จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด
ผู้แทนจำหน่ายเครื่องพ่นสี WAGNER ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการตั้งแต่ พ.ศ. 2531
โลโก้และสินค้า WAGNER สงวนลิขสิทธิ์โดย J.WAGNER GmbH
โลโก้และสินค้า WALTHER PILOT สงวนลิขสิทธิ์โดย Walther Spritz- und Lackiersysteme GmbH
โลโก้และสินค้า MEIJI สงวนลิขสิทธิ์โดย Meiji Air Compressor MFG Co.,Ltd
โลโก้และสินค้า ANEST IWATA สงวนลิขสิทธิ์โดย ANEST IWATA Corporation
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