
“อย่าให้ของเสีย
จากโรงงานท่านเป็นภาระ 

เพราะเราจะดูแล
จัดการให้ทุกอย่าง” 

“Do not let industrial waste 
to be your burden, let us 
take care of everything.”

ระบบบ�าบัดของเสีย และสารพิษ
บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดของเสีย และสารพิษ รวมทั้งรับจ้างก�าจัดให้
ถูกต้องตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และข้อก�าหนดของราชการ Catalyst Management 
- บริษัทให้ค�าปรึกษา บริการรับซื้อ Catalyst ที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมถึง

โรงงานของท่าน ด้วยมาตรฐาน และราคาการรับซื้อที่ยุติธรรม และมั่นใจได้ว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอน
- รับก�าจัด Catalyst ทั้งที่ปนเปื้อนสารปรอท โลหะหนัก และสารเคมีอันตรายต่างๆ จากโรงงานของ

ท่าน ด้วยเทคโนโลยีการคัดแยกขั้นสูงที่มีความปลอดภัย และได้มาตรฐานนานาชาติ

Waste and Toxin Treatment
The company provides consultation, design, manufacture, installation of waste and 
toxin treatment services. It also offers disposal of waste and toxin according to 
environmental standards and government regulations.
- Wasted & Catalyst Management.

The company advises and purchases catalyst leftover from the production process
directly from your plant through packing, shipping and handling in accordance with
the standards of the Department of (Land) Transportation and Department of
Industrial Work. Shipping and handling equipments for waste materials such as
expired catalyst, used activated carbon, and used filter, etc., via safe vehicles are
compliant with and certified by law. We offer fair price for catalyst. You can be
assured that it is well worth it.

- We offer disposal service of hazardous waste and catalyst contaminated with
mercury, heavy metals, and harmful chemicals from your plant with advanced,
safe, and international standards acclaimed filtration technology.
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บริษัทเป็นผู้ช�ำนำญงำนด้ำนกำรให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ ผลิต และติดต้ังงำนด้ำนบ�ำบัดอำกำศ  
ของเสีย และสำรเคมีเป็นพิษต่ำงๆ ให้ได้ตำมมำตรฐำนของทำงรำชกำรที่ก�ำหนดไว้ โดยวิศวกร  
และชำ่งเทคนิคที่ ช�ำนำญงำนกวำ่ 10 ปี 
The company is an expert on consultation, design, manufacture, and installation 
of air, waste, and toxic chemicals treatment systems. Works are performed by 
qualified engineers and technicians who have over 10 years experiences pursuant to 
government standards.

ระบบบ�าบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมี
บริการให้ค�าปรึกษา ออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดอากาศ กลิ่น และสารเคมีอุตสาหกรรมต่างๆ 
ที่รบกวนการท�างาน ชุมชน และไม่เป็นไปตามมาตรฐานของส่วนงานราชการที่ก�าหนดไว้ อาทิ H

2
S, 

Benzene, Toluene, Xylene และอื่นๆ อีกมากมาย มีทั้งขนาดเล็กใช้ตามหน่วยผลิตขนาดย่อม จนถึง
ขนาดใหญ่ระดับโรงงานอุตสาหกรรม 

Vapor Sorb
The company provides consultation, design, manufacture, installation of air, odor, and 
industrial chemicals treatment systems. It eliminates outcomes on work and 
community that violate government standards like H

2
S, benzene, toluene, xylene, and 

others. The systems include smaller size for small production units and larger size 
supporting large-scale industry.


