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Monkey Toe Group began out of a need. 
 
ทางเดินหลังคามังกี้โทนั้นได้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหา 

 

A need to provide owners, specifiers and architects with a way to 
Protect people and building. 
 

เพื่อที่จะจัดหาหนทางที่จะสามารถรับรองทั้งความปลอดภัยของบุคลากรต่างๆ รวมถึงตัวอาคารเอง 

แก่เจ้าของกิจการและสถาปนิก ภายใต้รูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันของแต่ละอาคาร 

 

Now and into the future. 
 

นับตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้า 

 

The answer was Monkey Toe. A system that safely gripped a roof, without  
destroying its structural integrity. 
 

“ทางเดินหลังคามังกี้โท” นั้นคือค าตอบของปัญหานี้ ด้วยระบบทางเดินที่ท าการยึดตัวกับหลังคา 

อย่างแน่นหนา โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานหลักของตัวอาคาร 

 

Problem solved. 
 

เราสามารถแก้ปัญหาได้แล้ว 

 

But that was just the beginning. 
 

แต่นั้นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น 

 

Since then, Monkey Toe Group has developed into a total solution safety  
access company, covering both height and ground level products, across  
all industries and buildings. 
 

จากนั้นเรื่อยมา กลุ่มมังกี้โทก็ได้พัฒนามาเป็นบริษัทชั้นน าด้านระบบความปลอดภัยทางเดิน 

ไม่ว่าจะเป็นที่สูงหรืออยู่ระดับพื้นดิน ทั้งยังครอบคลุมส าหรับตัวอาคารและงานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ  

 

And it’s guaranteed for life! 
 

และทั้งหมดนี้มาพร้อมกับการรับประกันตลอดชีพ! 

 

 

 

The  Monkey Toe  Group 

กลุ่มมังกี้โท 

TRUST  IT  WITH  YOUR  LIFE 
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กระบวนผลิตในประเทศนิวซีแลนด์ 

You can’t beat New Zealand made products. Our skilled team put their heart and soul 
into delivering one of the finest products on the market. Based in the heart of Taranaki, 
we can quickly deliver our products throughout the country.     
 
ผลิตภัณฑ์ของนิวซีแลนด์นั้นไม่เป็นสองรองใคร ทางช่างฝีมือของเราได้ท าการทุ่มเททั้งร่างกายและจิตใจ 

เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเย่ียมที่สุดในท้องตลาด โดยมีศูนย์กลางการผลิตอยู่ที่ใจกลางเมืองทารานากิ  

ท าให้เราสามารถขนส่งสินค้าแก่ลูกค้าทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็ว 

Manufactured in New Zealand. 
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รับประกันตลอดชีวิต 

We are proud to stand by our products. Because we use the highest quality components 

and we manufacture as much as we can ourselves, our aluminium products come with a 

lifetime warranty. Have the peace of mind that they will last the test of time. 
 
พวกเราภาคภูมิใจที่จะรับรองในผลิตภัณฑ์ของเรา เพราะพวกเราได้ใช้วัสดุคุณภาพสูงสุด และผ่านกระบวนการผลิตที่มีความ

ละเอียดสูง ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของเรานั้นมาพร้อมกับการรับประกันตลอดชีวิต ท าให้คุณสามารถวางใจได้เลยว่าพวกมันจะ

สามารถทนทานตลอดระยะเวลาการใช้งานอย่างแน่นอน 

Guaranteed for life. 
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What we are about... 

Consistent Quality 
คุณภาพท่ีสม่ าเสมอ 

Monkey Toe Group combine integration 
and application of new technologies to 
provide seamless control over quality 
and consistency. 
 
กลุ่มมังกี้โทได้ท าการผสมผสานการการใช้งานของ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อที่จะได้มาซึ่งการควบคุมคุณภาพ 

และความสม่ าเสมออย่างไร้ที่ติ 

Specification Flexibility 
รูปแบบท่ีหลากหลาย 

Monkey Toe Group has the ability to 
tailor many of its products to particular 
specifications required by clients. 
 
กลุ่มมังกี้โทมีความสามารถที่จะปรับเปลื่ยนรูปแบบของ 

ตัวสินค้าต่างๆ เพื่อที่จะให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 

Ordering Timeliness 
ง่ายต่อการสั่งซื้อ 

We  make  it  easy  for  you  to  order.  
Simply call or email with your requirements 
and we will do the rest. 
 
เราได้เตรียมการให้ง่ายต่อการส่ังซื้อ เพียงแค่โทรศัพท์หรือส่ง

อีเมลสินค้าที่ต้องการเข้ามา ทางเราก็จะจัดการที่เหลือให้เอง 

Supply Certainty 
ทรัพยากรท่ีเพียงพอ 

The scale of Monkey Toe Group and 
ownership of its own factory resources 
provides clients with year-round 
certainty of product supply. 

 
ด้วยปริมาณของบุคลากรและโรงงานมากมายของ 

กลุ่มมังกี้โท พวกเราพร้อมที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ 

ให้กับลูกค้าได้ทุกช่วงเวลาตลอดปี 

Response Speed 
ความรวดเร็ว 

The Monkey Toe Group understands the 
importance of meeting expectations 
and consistently delivering on time. We 
go out of our way to help you meet your 
timeline. 
 
กลุ่มมังกี้โทน้ันเข้าใจถึงความส าคัญของความตรงต่อเวลา 

และความพึงพอใจของลูกค้า พวกเราสามารถปรับเปลี่ยน 

ระบบการท างานของเราเพื่อที่จะช่วยให้งานด่วนของลูกค้า 

เสร็จตรงเวลาได้ 

Product Diversity 
ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย 

Monkey Toe Group offers an ever- 
widening range of products to 
enhance the value of your building, 
project and reputation. 
 
กลุ่มมังกี้โทน้ันมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง  

พร้อมที่จะยกระดับคุณภาพของตัวอาคาร โครงการ 

และชื่อเสียงของลูกค้า 

We believe that our product is special. We endeavor to offer you the best we can  
to ensure your safety and satisfaction. 

เกี่ยวกับเรา... 

เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราน้ันมีความพิเศษ พวกเราน้ันมุ่งม่ันที่จะหาสิ่งที่ดีที่สุดแก่คุณเพ่ือที่จะรับประกันความ

ปลอดภัยและความพึงพอใจของลูกค้า  
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การท างานของมังกี้โท... 

Our products have a wide range of applications and you might be surprised where they 
can end up. From the roof of a hotel to school grounds, applications are numerous. 
We will go to the extra mile to help you with the best products for your project.  
That includes helping with planning, design, construction and installation. 
 
ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีการใช้งานในรูปแบบที่หลากหลาย ซึ่งบางครั้งอาจะท าให้คุณแปลกใจว่ามันไปอยู่ตรงที่นั้นได้อย่างไร  

ไม่ว่าจะเป็นหลังคาของโรงแรมไปจนถึงพื้นที่โรงเรียน รูปแบบการใช้งานนั้นมีมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียว  

พวกเรายินดีที่จะออกเดินทางไกลเพื่อที่จะไปช่วยลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดส าหรับโครงการของคุณ ซึ่งรวมไปถึง 

การช่วยวางแผนงาน การออกแบบ การก่อสร้าง และ การติดตั้ง 

Shopping Centres 
ย่านการค้า 

Ensure the highest level of 
Health and Safety on your 
facility with our walkways, 
ladders, handrails 
and platforms, and a 
comprehensive site report 
outlining the latest building 
code compliance. 
 
รับประกันระดับความปลอดภัยและ 

คุณภาพชีวิตที่สูงสุดในอาคารด้วย 

ทางเดิน บันได ราวจับ และแพลตฟอร์ม 

ของเรา รวมถึงรายงานสรุปข้อควรปฏิบัติ 

ของตัวอาคารใหม่ล่าสุด 

 

 

 

Supermarkets 
ร้านสะดวกซ้ือ 

Save on structural costs 
with lightweight roof 
walkways, handrails and 
platforms. We also offer 
solutions for trolley bays, 
balustrades and other 
ground mounted safety 
equipment. 
 
ประหยัดค่าใช้จ่ายของโครงสร้างด้วย 

ทางเดินหลังคาน้ าหนักเบา ราวจับ และ 

แพลตฟอร์มของเรา ทั้งนี้เรายังมีรางเก็บรถเข็น 

และรั้ว พร้อมทั้งอุปกรณ์ความปลอดภัย 

ส าหรับการปีนหลังคาอื่นๆ 

Schools 
โรงเรียน 

Deliver a consistent, safe 
result with our modular 
balustrades that are perfect 
for any school project. 
Robust, modular and 
compliant, they are perfect 
for school projects. 
 
ให้ความม่ันคงและปลอดภัยด้วยทางเดิน 

ต่อประกอบที่เหมาะส าหรับทุกการใช้งาน 

ตัววัสดุมีความแข็งแรงทนทาน ต่อประกอบได้  

และลงตัวเหมาะกับทุกโครงการภายในโรงเรียน 

 

 

 

Apartments 
อพาร์ทเม้นท์ 

Provide balustrades for 
back of house stairs, glass/ 
aluminium composite 
balustrades for the front 
of house decks, along with 
roof access systems for 
plants and maintenance. 
 
อ านวยความสะดวกด้วยทางเดินส าหรับ 

บันไดด้านหลังบ้าน ราวบันไดกระจกอลูมิเนียม 

ส าหรับดาดฟ้าหน้าบ้าน พร้อมทั้งระบบ 

ทางขึ้นหลังคาส าหรับการซ่อมบ ารุง 

และการท าสวน 

 

 

Monkey Toe in action... 
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Industrial 
งานอุตสาหกรรม 

A wide range of balustrades 
with robust punched 
kick plates and a no- 
weld system provide an 
extremely durable offering. 
We also provide bespoke 
design and build systems 
for endless options. 
 
ทางเดินกว้างที่มาพร้อมกับระบบยึดติดโดย 

การเจาะติดกับแผ่น โดยไม่ใช้การเชื่อม 

ท าให้มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ 

ทางเรารับออกแบบล่วงหน้าและติดตั้งระบบ 

ตามที่ลูกค้าต้องการด้วยเช่นกัน 

 

 

Warehousing 
โกดังเก็บของ 

Find your warehousing 
solution with handrails, 
custom fabricated stairs 
and step overs, bollards, 
downpipe protectors and 
suspended walkways. 
 
แก้ปัญหาการเก็บของในโกดังด้วย 

ราวจับ บันไดประกอบออกแบบเอง 

ทางเดินข้ามสิ่งกีดขวาง โคมไฟสนาม 

ตัดปิดครอบท่อและทางเดินแขวน 

Commercial 
เชิงพาณิชย ์

Discover our 
comprehensive range of 
roof mounting and roof 
access solutions, along with 
front of house balustrade 
options for your commercial 
premises. 
 
พบกับทางเดินบนหลังคาและทางส าหรับ 

ขึ้นไปบนหลังคาที่จะเป็นทางออกของปัญหา 

การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนหลังคา 

พร้อมทั้งรูปแบบราวบันไดมากมายที่เหมาะ 

ส าหรับบันไดหน้าอาคารพาณิชย์ของคุณ 

Civil & Infrastructure 
  โยธาและโครงสร้างพื้นฐาน 

Our galvanised balustrade is a 
perfect solution for many civil 
type projects. By using clamps 
rather than site welding, its 
lifespan exceeds that of most 
other products. 
 
ทางเดินที่ท ามาจากกัลวาไนซ์ของเรานั้น 

เป็นทางออกของหลายปัญหาในโครงการ 

ก่อสร้างต่างๆ โดยการใช้ตัวหนีบแทบการเชื่อม 

ท าให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เรานั้น 

ยืนยาวกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆทั่วไป 
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ทางเดิน 

แล้วคุณจะไม่มีวันก้าวพลาด 

Made from durable and corrosion-resistant aluminium, the walkways can span up to 3m between 
fixings. Where  the walkway supports connect  to  the  roofing, all  loads are transferred  directly 
back to the building structure. They are lightweight and ensure safe access to  your roof without 
causing costly damage to it. 
 

สร้างโดยอลูมิเนียมที่แข็งแรงทนทานและไม่ขึ้นสนิม ทางเดินของเราสามารถขยายให้มีความกว้างได้ถึง 3 เมตรในแต่ละช่วง ในขณะ

ที่ฐานของทางเดินนั้นได้ถูกยึดเข้ากับตัวหลังคา น้ าหนักทั้งหมดจะถูกถ่ายไปยังโครงสร้างหลักของตัวอาคารโดยตรง ด้วยน้ าหนัก

ที่เบาจะช่วยท าแน่ใจได้เลยว่าคุณจะสามารถขึ้นลงหลังคาได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคาร 

 

    Wall-mounted 
ยกติดผนัง 

Where access is required to wall- 
mounted equipment, MonkeyToe 
can connect to timber, concrete 
and other wall structures 
as required. This system is 
lightweight, robust and easily 
customised to each application. 
 
ถ้าหากต้องการทางเดินติดตามแนวผนังแล้วล่ะก็ 

ทางเดินมังกี้โทสามารถเชื่อมต่อให้ได้ไม่ว่าจะเป็น

กับแผ่นไม้ คอนกรีต หรือแม้แต่ วัสดุอื่นๆตามที่

ต้องการ ตัวทางเดินมีน้ าหนักเบา แข็งแรง 

และสามารบปรับแต่งได้ตามการใช้งานจริง 

 

By using customised walkway 

supports, MonkeyToe Walkway 
forms an excellent suspended 
walkway system. It is lightweight, 
robust and can be easily 
manoeuvred into position. 
This system is often replacing 
structural or timber systems. 
 
โดยการใช้ตัวแขวนทางเดินที่ออกแบบโดยเรา  

ทางเดินมังกี้โทสามารถกลายเป็นทางเดินระบบ

แขวนที่ดีเยี่ยมได้ ด้วยน้ าหนักที่เบาและโครงสร้าง 

ที่แข็งแรง ท าให้มันสามารถถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่

ต าแหน่งที่ต้องการได้โดยง่าย ทางเดินระบบแขวน

น้ันมักถูกใช้แทนส่วนหน่ึงของโครงสร้าง  

 

 

 

Levelled 
     ปรับระดับ         

Can be used on 7-45° roof angles 

by simply lifting the walkway with 

a small levelling component. 
Where the levelled walkway 

results in a step-down or drop-off 
of more than 300mm or 15˚, it is 
also recommended to install 
MonkeyToe Handrails. 
 
เหมาะส าหรับหลังคาที่ท ามุม 7-45° โดยใช้ 

ตัวปรับระดับขนาดเล็ก ถ้าหากทางเดินยกระดับ 

มีความสูงต่อก้าวห่างเกินกว่า 300 มิลลิเมตรหรือ 

ท ามุมเกินกว่า 15°  ควรที่จะติดตั้งราวจับด้วย 

 

Non-levelled 
             แนวราบ 

For walkways with a roof pitch 
less than 5˚, the walkway deck is a 
knurled open mesh that provides 
excellent traction and safety. 
 

ส าหรับทางเดินหลังคาที่มีความชันน้อยกว่า 5˚ 

ตัวแผ่นทางเดินน้ันเป็นตาข่ายอลูมิเนียมที่มี 

แรงยึดติดที่สูงและแข็งแรงปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม 

 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

WALK WAYS 

YOU’LL NEVER PUT A FOOT WRONG 

Suspended 

แบบแขวน 
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WHY MONKEYTOE 
ALUMINIUM WALKWAYS? 

ท าไมต้องเป็นทางเดินอลูมิเนียมของมังกี้โท? 

• Lifetime warranty 
    รับประกันตลอดชีวิต 

 

• All loads transferred to the 
substructure not the roof 
sheeting 

    น้ าหนักทั้งหมดถ่ายลงสู่โครงสร้างโดยตรง 
    ไม่ใช่แผ่นหลังคา 

 

• Minimal fixings required 
    ต้องการตัวยึดจ านวนน้อย 

 

• Does NOT compromise roofing 
warranties 

    ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันหลังคา 
 

• Raised 200 mm to prevent 
debris traps 

    ยกสูง 200 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันขยะอุดตัน 

 

• Built from fully recyclable 
materials 

    สร้างจากวัสดุที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้ 
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สกายวอล์ค 
ไปกับคุณในทุกย่างก้าว 

A  next generation system that combines the many  benefits of Monkey Toe’s aluminium  walkway with 
a lightweight FRP (fibreglass) grating .  It is excellent in both long runs  or the smaller detailed projects. 
Fixed down with specialised clips to the longitudinal support beams, it is simple to configure and fast to  
install. The open grate FRP deck provides excellent traction and safety. This system is easily and quickly  
configured on site. 
 
ด้วยระบบที่ล้ าสมัยที่รวบรวมข้อดีต่างๆของทางเดินอลูมิเนียมมังกี้โทเข้ากับตาข่ายเส้นใยแก้วน าหนักเบา ท าให้สกายวอล์คน้ันเหมาะกับโ ครงการระยะยาว 

หรือโครงการที่มีความละเอียดสูง ตัวสกายวอล์คน้ันจะถูกติดเข้ากับคานในแนวนอนด้วยตัวยึดชนิดพิเศษ ท าให้สามารถปรับแต่งและติดตั้งได้ อย่างรวดเร็ว 

ช่องรูเปิดในตาข่ายเส้นใยแก้วน้ันช่วยเพิ่มแรงยึดเหน่ียวและความปลอดภัย ระบบสกายวอล์คน้ันสามารถน าไปปรับแต่งที่หน้าไซด์งานได้โดยใ ช้เวลาเพียงเล็กน้อย 

 

 
 
 
 
 

WHY MONKEYTOE 

SKYWALK? 

Non-levelled 
แนวราบ             

For walkways where the roof pitch is less 
than 5˚.  The walkway deck is an open grate 
FRP (fibreglass) that provides excellent 
traction and safety. 
 
ส าหรับทางเดินหลังคาที่มีความชันต่ ากว่า 5˚ ตัวแผ่นสกายวอล์ค 

น้ันจะเป็นตัวตาข่ายเส้นใยแก้วที่มีความสามารถในการยึดเหน่ียว 

และความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม 

 

Levelled 
ปรับระดับ 

Can also be levelled up similar to the 
aluminium MonkeyToe Walkway by simply 
modifying the supports to include a 
levelling bar. 
 
สามารถปรับระดับได้เช่นเดียวกับทางเดินอลูมิเนียมมังกี้โท 

โดยเพียงแค่เพิ่มเติมตัวขารับให้มีตัวปรับระดับเท่าน้ัน 

 
 
 

WITH YOU EVERY STEP 

SKY WALK 

ท าไมต้องเป็นสกายวอล์คของมังกี้โท? 

 

• All loads transferred to the 
substructure not the roof 
sheeting 

    น้ าหนักทั้งหมดถ่ายลงสู่โครงสร้างโดยตรง 
    ไม่ใช่แผ่นหลังคา 

 

• Super-fast to install 
    สามารถติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว 
 

• Modular system, limited pre-
site measure 

    ไม่ส่งผลกระทบต่อการรับประกันหลังคา 
 

• All material compatible with 
roof sheeting – non-corrosive 

    ใช้วัสดุที่เข้ากันได้กับแผ่นหลังคา 

    ไม่ท าให้เกิดสนิม 

 

• Raised off roof to prevent 
debris traps 

    มีการยกสูงเพื่อป้องกันเศษขยะอุดตัน 

 

• Very cost-effective 
    คุ้มค่าคุ้มราคา 

     

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

MONKEY TOE GROUP 



Ramps/Suspended 
ยกระดับ/แขวน 

As with the aluminium walkway system, 
the Skywalk system can be configured 
to many different applications, whether 
ramps, suspended walkways or specialist 
applications. 
 
เช่นเดียวกับระบบทางเดินอลูมิเนียม สกายวอล์คน้ันสามารถ 

ปรับแต่งแก้ไขได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน 

ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับ ระบบแขวน หรือแม้แต่รูปแบบการใช้ 

แบบพิเศษตามความต้องการ 
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บันได 
สู่จุดยอดอย่างปลอดภัย 

A  MonkeyToe  KATT  ladder’s  unique precision and profiled design ensures a high level of  safety  and 
confidence for maintenance personnel! Ladders are fabricated in 2400mm sections at 600mm wide, with 
a range of optional attachments to help you gain access to the  most  difficult  places  simply and safely. 
Modules can be interchanged to provide many different solutions for varying situations. 
 

ด้วยรูปแบบการผลิตที่แม่นย าและมีเอกลักษณ์ของบันไดมังกี้โทจะท าให้คุณแน่ใจใจได้เลยว่าบุคลากรของคุณจะสามารถท างานได้อย่างมั่นใจและ ปลอดภัย ตัวบันไดน้ัน 

ถูกผลิตให้มีความยาว 2400 มิลลิเมตร กว้าง 600 มิลลิเมตร พร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆมากมายที่พร้อมจะช่วยให้คุณเข้าถึงพื้นที่ต่างๆได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย  

ตัวบันไดสามารถปรับเปลื่ยนรูปแบบได้เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป  

70   Step Ladders  
บันไดท ามุม 70  

Available in standard kit sets from 2m-6m 
high. These are commonly used for access to 
raised plant rooms, steps over ducts or other 
areas where non-frequent access is required. 
 
มีขนาดมาตรฐานอยู่ที่ 2-9 เมตร ส่วนมากถูกใช้งานส าหรับ 

เป็นทางขึ้นไปยังสวนใต้หลังคา ใช้ข้ามส่ิงกีดขวาง หรือใช้งานส าหรับ 

พื้นที่ที่เข้าไปไม่บ่อยนัก 

Caged Vertical 
แนวตั้งแบบมีลูกกรง 

Caged ladder systems have a fabricated ladder 
cage for increased strength and durability. They 
come in standard kit sets from 3m-9m high. 
Cages supplied to site in two halves; saving on 
freight costs. 
 
ระบบบันไดแนวตั้งแบบมีลูกกรงน้ันได้มีการติดตั้งลูกกรงเข้าไป 

เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความทนทาน ตัวบันไดน้ันจะอยู่กันเป็นชุด 

ที่มีความสูงมาตรฐาน 3-9 เมตร ส่วนตัวลูกกรงน้ันจะถูกส่งไปที่ 

ไซด์งานในลักษณะแบ่งคร่ึงเพื่อลดค่าขนส่ง 

Vertical (Non-Caged) 
              แนวตั้งแบบไม่มีลูกกรง 

Vertical non-caged ladders can be used in 
a confined space or where the ladder is less 
than 3m high. MonkeyToe recommend a caged 
ladder above 3m. Static line ladders are also 
available. 
 

บันไดแนวตั้งแบบไม่มีลูกกรงน้ันเหมาะส าหรับที่ที่มีพื้นที่จ ากัดหรือ 

เมื่อความสูงของตัวบันไดน้ันต่ ากว่า 3 เมตร เมื่อมีความสูง 3 เมตร

หรือมากกว่าน้ันบันไดแนวตั้งแบบมีลูกกรงหรือบันไดแบบยึดติดกับที่

จะเหมาะสมกว่า 

L ADDERS 

REACH THE TOP SAFELY 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 
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WHY MONKEYTOE 
LADDERS? 

 

• Uniquely safe and comfortable 
rung design 

    มีความปลอดภัยและขั้นบันไดที่ออกแบบมา 
    เพื่อความสะดวกสบาย 

 

• Fully welded body for  
increased rigidity at the ladder 
head 

    ตัวบันไดได้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันหมดเพื่อเพิ่ม 

    ความม่ันคงของตัวบันได 

 

• Modular onsite assemble 
    ถอดประกอบที่หน้าไซด์งานได้ 

 

• Range of standard 
configurations                        
for all application 

    มีทุกระยะส าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ 

 

• All mounted brackets are 
supplied as a proprietary 
system 

    โครงทั้งหมดเป็นระบบที่ได้รับการรับรอง     

TRUST  IT  WITH  YOUR  LIFE 

ท าไมต้องเป็นบันไดของมังกี้โท? 
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บันได 

Change of Direction 
 รูปแบบกึ่งแพลตฟอร์ม 

Change of direction or mid-platforms are 
required where ladder access is above 6m 
high. The platform gives a safe rest point. 
 
รูปแบบเปลี่ยนทิศทางหรือกึ่งแพลตฟอร์มน้ันจะจ าเป็นก็ต่อเมื่อ 

ตัวบันไดน้ันมีความยาวมากกว่า 6 เมตร เพื่อที่จะให้มีจุด 

พักชั่วคราวที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน 

Ladder Exits 
 บันไดทางออก 

Ladder exits are required (NZ/AS 1657) to 
provide safe access to a minimum of 2m 
from roof edge. This system ensures that 
personnel are in a safe zone when they 
exit the handrails. 
 
บันไดทางออกน้ันจ าเป็นจะต้องมีเพื่อความปลอดภัยเมื่อ 

ความสูงจากขอบหลังคาน้ันมากกว่า 2 เมตร เพื่อที่จะรับ 

ประกันความปลอดภัยของผู้ใช้งานเมื่อพ้นจากบริเวณราวจับ 

 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

L ADDERS 

WHY MONKEYTOE 
LADDERS? 

ท าไมต้องเป็นบันไดของมังกี้โท? 

 

• Uniquely safe and comfortable 
rung design 

    มีความปลอดภัยและขั้นบันไดที่ออกแบบมา 
    เพื่อความสะดวกสบาย 

 

• Fully welded body for  
increased rigidity at the ladder 
head 

    ตัวบันไดได้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันหมดเพื่อเพิ่ม 

    ความม่ันคงของตัวบันได 

 

• Modular onsite assemble 
    ถอดประกอบที่หน้าไซด์งานได้ 

 

• Range of standard 
configurations                        
for all application 

    มีทุกระยะส าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ 

 

• All mounted brackets are 
supplied as a proprietary 
system 

    โครงทั้งหมดเป็นระบบที่ได้รับการรับรอง 



TRUST  IT  WITH  YOUR  LIFE 

21 

Fold Down 
แบบพับลง 

These provide a sturdy, high-strength 
solution for internal access to ceilings or 
roofs. These ladders are ideally suited 
to offices and apartments, storerooms, 
mezzanines and showrooms where space, 
ease of use and contemporary appearance 
are key considerations. 
 
บันไดแบบพับลงน้ันมีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะส าหรับ 

เป็นทางขึ้นไปบนฟ้าเพดานหรือหลังคา บันไดแบบพับน้ันเหมาะ 

ส าหรับอาคารส านักงาน อพาร์ทเม้นท์ ห้องเก็บของ ชั้นลอย 

และห้องจัดแสดง ที่มุ่งเน้นความสะดวกต่อการใช้งาน และ 

รูปทรงการออกแบบที่ทันสมัย 
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ประตูหลังคา 
THE HEADS UP ON THE BEST ROOF HATCHES 

These  robust,  fully  engineered  and  certified  hatches  provide  safety and security to your roof 
access.  They can be fitted to any roof  pitch (5-45),  are suitable  for  all  wind zones and are fully 
lockable. The builder-friendly internal fixing system make them the perfect choice for roof access. 
 
ประตูหลังคาที่แข็งแรงที่ได้มาจากการออกแบบและทดสอบทางวิศวกรรมน้ีจะช่วยรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ใช้งาน ตัวหลังคา  

สามารถติดตั้งเข้าได้กับหลังคาทุกรูปแบบ (5-45) สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพลม และสามารถปิดล๊อคได้อย่างแน่นหนา  ด้วยระบบการติดตั้ง  

ที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารภายในท าให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส าหรับประตูหลังคา  

WHY MONKEYTOE 
HATCHES? 

Pneumatic 
ประตูหลังคา 

Robust stainless steel construction with 
pneumatic stays to make opening and 
closing easy and safe. Powder coating is 
available to basic and premium hatches. 
Polyester exterior grade, post assembly for 
full protection. 
 

เหล็กกล้าสแตนเลสสร้างด้วยระบบนิวเมติกท าให้ 

การเปิด-ปิดประตูหลังคาน้ันเป็นเร่ืองง่ายและปลอดภัย มีการ

เคลือบผิวให้ตั้งแต่คุณภาพมาตรฐานจนถึงประตูหลังคา

คุณภาพดีเยี่ยม ภายนอกท าจากวัสดุเส้นใจสังเคราะห์        

ตัวประตูจะถูกประกอบที่ไซด์งานเพื่อความแข็งแรงสูงสุด 

Sizes: 
ขนาด: 

• 1000 x 800mm 
• 1100 x 725mm 
• 1100 x 800mm 
• 1370 x 650mm 

Custom sizes also available upon request. 
ขนาดส่ังท าสามารถก าหนดเองได้ตามความต้องการของลูกค้า 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

HATCHES 

ผู้น าด้านประตูหลังคาท่ีดีท่ีสุด 

ท าไมต้องเป็นประตูหลังคาของมังกี้โท? 

 

• Robust, fully engineered and 
certified 

    มีความแข็งแรง และได้รับการรับรองการ  
    ออกแบบตามหลักวิศวกรรม 

 

• Non-corrosive materials 
    ท ามาจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม 

 

• Suitable for all wind zones 
    สามารถใช้ได้ทุกเขตกระแสลม 

 

• Multi-pitch (5-45) 
    ใช้ได้กับหลังคาหลายรูปแบบ (5-45) 
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แพลตฟอร์ม 
แพลตฟอร์มปลอดภัย - ค าสัญญาที่เราจะยืนหยัด 

The MonkeyToe Mesh Platform system ensures the simple,  effective installation of either a series 
of condenser units, large air handling units or other heavy pieces of rooftop equipment. Platforms 
can  support up to 6000kg while eliminating  the  need  for large structural  penetrations  through 
the  roofing  pan. All loads are transferred  directly  back  to  the  building  structure  through  the 
MonkeyToe fixing details. A lighter skeletal option is  available  where  service  platforms  are  not 
required. Handrails, louvres and pipes can be simply fitted to the MonkeyToe Platform system. 
 
แพลตฟอร์มแบบตาข่ายมังกี้โทน้ันจะท าให้คุณมั่นใจได้ว่าการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆบนหลังคาจะเป็นเพียงเร่ืองง่าย ไม่ว่า จะเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์ 

เคร่ืองกรองอากาศ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตัวแพลตฟอร์มน้ันสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 6000 กิโลกรัม โดยไม่เป็นต้องท าการเจาะตัวหลังคาเพื่อติดตั้ง  

และน าหนักทั้งหมดจะถูกถ่ายลงสู่ตัวโครงสร้างหลักโดยตรง แพลตฟอร์มรูปแบบโครงน้ันเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงที่มีน้ าหนักที่เบากว่าและเหมา ะส าหรับ 

พื้นที่ที่ไม่ต้องการการเซอร์วิส ยิ่งไปกว่าน้ัน ราวจับ บานเกล็ด และท่อต่างๆ ยังสามารถน ามาติดตั้งร่วมกับระบบแพลตฟอร์มมังกี้โทได้ อย่างง่ายดาย 

ท าไมต้องเป็นแพลตฟอร์มของมังกี้โท? 

Mesh 
แบบตาข่าย 

A modular system ranging in size from 
a minimum of 710mm wide (down roof) 
x 1200mm long (across roof) upwards. 
The supporting trusses are designed and 
fabricated to suit the roof pitch, purlin 
centres and weight carrying capacities. 
Full-service areas around equipment are 
provided to eliminate Health & Safety or 
roof maintenance issues. 
 
แพลตฟอร์มรูปแบบตาข่ายถอดประกอบที่มีตั้งแต่ขนาด 

กว้าง 710 มิลลิเมตร x ยาว 1200 มิลลิเมตร ขึ้นไป 

ตัวโครงเหล็กรับตัวแพลตฟอร์มน้ันถูกออกแบบและประกอบ 

เข้าด้วยกันให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบของตัวหลังคา  

ต าแหน่งแปร และน้ าหนักที่จ าเป็นต้องบรรทุก  

พื้นที่เซอร์วิสได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณแพลตฟอร์ม 

เพื่อป้องกันปัญหาความปลอดภัยและการซ่อมบ ารุงหลังคา 

 
 

Skeletal platforms provide support for 
equipment weighing from 300-6000kg 
where no service area is required. They are 

fast and simple to install while being super 
lightweight. Walkways can be incorporated 
to provide service areas on the sides. 
 

แพลตฟอร์มน้ีสามารถรับน้ าหนักได้ระหว่าง 300-6000 กิโลกรัม 

ในพื้นที่ที่ไม่จ าเป็นต้องการการเซอร์วิส แพลตฟอร์มรูปแบบน้ี

สะดวกและใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้งนอกจากน้ันยังมี

น้ าหนักที่เบาอีกด้วย ตัวแพลตฟอร์มสามารถน าไปเชื่อมเข้ากับตัว

ทางเดินเพื่อการใช้งานอื่นๆได้ 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

PLANT  PLATFORMS 
SAFE PLATFORMS - A PROMISE WE’LL STAND BY 

 

• Reduce the weight by 75% over 
structural systems 

    มีน้ าหนักเบากว่า 75% เม่ือเทียบกับ 

    โครงสร้างทั่วไป 

 

• Eliminate penetrations    
through the pan of the roof 

    แก้ปันหาการทะลุของแผ่นหลังคา 
 

• Skeletal and mesh options 
available 

    มีทั้งรูปแบบโครงและตาข่ายให้เลือก 

 

• Weight of only 12kg per square 
meter of deck! (varies) 

    หนักเพียงแค่ 12 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร 

    (แตกต่างกันตามวัสดุ) 

 

• Totally modular assembly 
    สามารถถอดประกอบได้ทุกส่วน 

 

• Fabricated from marine grade 
aluminium 

    ใช้วัสดุอลูมิเนียมคุณภาพ marine grade 

Skeletal 
      แบบโครง  

WHY MONKEYTOE 
PLANT PLATFORMS? 
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อุปกรณ์เสริมแพลตฟอร์ม 
We can provide a range of additions to provide visual impact, wind and sound protection as well as 
general safety requirements. 

 
เราสามารถจัดหาอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มความสวยงาม ก าแพงกันลมและก าแพงกั้นเสียง 

รวมถึงอุปกรณ์เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยทั่วไปตามความต้องการ 

Mesh Screens 
 ก าแพงตาข่าย 

Monkey Toe provides a full range of mesh 
screening to platforms. Screens can be 
perforated aluminium, composite materials 
or sound baffles, depending on the project 
requirements. Contact us for more details 
on options available. 
 
แพลตฟอร์มมังกี้โทน้ันรองรับก าแพงตาข่ายหลากหลายรูปแบบ 

ไม่ว่าจะเป็นก าแพงตาข่ายอลูมิเนียม คอมโพสิตแมททีเรียล หรือ 

ก าแพงกั้นเสียง ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้งาน โดยลูกค้าสามารถ 

ติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

 

Handrails  
ราวจับ                        

Handrails can be added to any MonkeyToe 
Mesh Platform where it is greater than 
300mm above the roof as required by AS/ 
NZS1657. Handrails are 1100mm above the 
deck and include kick, knee and top rail. 
 
ตัวราวจับน้ันมีความจ าเป็นที่จะต้องติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับตัว 

แพลตฟอร์มรูปแบบตาข่ายเมื่อตัวแพลตฟอร์มน้ันสูงกว่า 

ตัวหลังคาเกิน 300 มิลลิเมตร ตามมาตรฐานการออกแบบ 

ปลอดภัยของนิวซีแลนด์ AS/NZS1657 ตัวราวจับน้ันสูง 
1100 มิลลิเมตรนับจากสันแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วยราวกั้น 

ระดับข้อเท้า ข้อเข่า และเอว 

Louvre Supports 
ตัวรับบานเกล็ด 

  
Louvre supports can be fabricated and 
added to any MonkeyToe Platform using 
our specialised extrusions. Standard louvre 
systems can be simply fixed to the supports 
using M10 sliding nuts (no onsite drilling!). 
Side stanchions are bolted into the 
platform trusses, while front stanchions 
are fabricated as part of the truss. 
 
ตัวรับบานเกล็ดน้ันสามารถถูกน ามาติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับ 

แพลตฟอร์มมังกี้โททุกรุ่นโดยวิธีการขึ้นรูปแบบพิเศษ 

ตัวบานเกล็ดมาตรฐานน้ันสามารถน าไปยึดติดกับฐานของ 

ตัวแพลตฟอร์มโดยใช้ สกรู M10 โดยไม่จ าเป็นต้องใช้การเจาะ 

ตัวเสาของบานเกล็ดด้านข้างน้ันจะถูกยึดติดกับโครงเหล็ก 

ของตัวแพลตฟอร์ม ในขณะที่เสาด้านหน้าของบานเกล็ดน้ันจะถูก 

ประกอบเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของโครงเหล็ก  

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

PLATFORM  ADDITIONS 
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ขาตั้งเครื่องฟอกอากาศ 
ท าให้ถูก ท าให้ง่าย 

The fully adjustable roof mounting system supports units weighing up to 300kg without damaging the 
roofing material. All fixing points transfer the loads directly back to the building structure rather than  
the roof sheeting. MonkeyToe Condenser Mounts come to site as a complete kitset with all connections,  
from the roof clips to the fixings required to bolt the condenser unit in place. All fixings are T316 
stainless steel to combat the harsh New Zealand environment and complement our lifetime warranty ! 
 
ระบบขาตั้งปรับเปลื่ยนได้น้ันสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 300 กิโลกรัม โดยไม่ส่งผลเสียต่อตัวหลังคา ตัวยึดทั้งหมดจะถ่ายแรงที่ได้รับมาโดยตรงกลับ 

ไปยังโครงสร้างหลักแทบที่จะเป็นแผ่นหลังคา ขาตั้งเคร่ืองฟอกอากาศมังกี้โทน้ันจะถูกน ามาส่งที่ไซด์งานในลักษณะเป็นชุดประกอบด้วยตัวเ ชื่อมกับหลังคา 

และตัวยึดให้เคร่ืองฟอกอากาศอยู่กับที่ ตัวยึดทั้งหมดเป็นเหล็กสแตนเลสชนิด T316 เพื่อต่อสู้กับสภาพอากาศที่เลวร้ายในประเทศนิวซีแลนด์และ 

เพื่อการรับประกันตลอดชีวิตของเรา! 

 
 

Single 
แบบเดี่ยว 

Mounts come in three models. 
Standard (0-80kg), Heavy Duty 
(80-150kg) and Super Duty (150- 
300kg). Each mount comes with 
all fixings and roof connection 
brackets to complete the install. 
This kit set comes to you boxed, 
ready for a successful install. 
 

ตัวขาตั้งมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน 

ประกอบไปด้วยรูปแบบพื้นฐาน(0-80 กิโลกรัม)  

รูปแบบเน้นการใช้งาน(80-150 กิโลกรัม)  

และรูปแบบการใช้งานพิเศษ(150-300กิโลกรัม) 

ตัวขาตั้งจะมาพร้อมกับตัวยึดและตัวยึดหลังคา 

ทั้งหมดจะถูกบรรจุมาในกล่องพร้อมส าหรับ 

การติดตั้ง 

 

These support a line of multiple 
units in varying sizes. They 
generally share common 
roof rails, but different size 
condensers can be mounted 
side by side as they still have 
individual mounting rails. Banks 
can vary in length from two to 
as many units in a line across 
the roof. 
 
ขาตั้งที่เหมาะส าหรับการจัดวางอุปกรณ์ 

ที่อยู่ในแนวเดียวกันแต่มีขนาดแตกต่างกัน 

โดยทั่วไปแล้วจะมีรางที่ขนาดเท่ากันแต่จะ 

มีตัวเคร่ืองฟอกอากาศที่ขนาดไม่เท่ากันติดอยู่ 

ในด้านข้างตลอดแนวราว ตัวขาตั้งแบบกลุ่มน้ัน 

สามารถมีจ านวนที่ต่างกันตั้งแต่ 2 ไปจนถึง 

หลายสิบช่วงทอดยาวไปจามแนวหลังคา 

 

 
 
 
 
 

Stepped 
   แบบขั้น 

The most cost-effective 
Mounting option available as 
only half the number of roof 
rails are required. Mounts are 
simply stepped down the roof by 
connecting a series of standard 
single condenser mounts. 
Generally the condenser units 
need to have the same bolting 
footprint. 
 
รูปแบบขั้นเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ 

สูงมากที่สุดเน่ืองจากรางที่ต้องการ 

น้ันมีอยู่เพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน ตัวรางน้ันจะ 

ท าการวางพาดลงมาตามแนวหลังคา 

โดยยึดติดอยู่กับตัวเคร่ืองฟอกอากาศ 

โดยทั่วไปแล้วตัวเคร่ืองฟอกอากาศน้ัน 

จ าเป็นที่จะต้องใช้รูปแบบการยิงสกรูเดียวกัน 

 
 
 

WHY MONKEYTOE  
CONDENSER 
MOUNTS? 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

CONDENSER  MOUNTS 
DO IT RIGHT, DO IT EASILY 

ท าไมต้องเป็น 

ขาตั้งเครื่องฟอกอากาศมังกี้โท? 

 

• Eliminate incorrect                   
fixing and mounting   
methods               

    ป้องกันปัญหาการยึดและ 

    วิธีการติดตั้งที่ผิดพลาด 

     

• Fast installation times 
    ใช้เวลาในการติดตั้งน้อย 

 

• Next day delivery 
    ส่งของภายในวันรุ่งขึ้นหลังจากสั่ง 
 

• Modular, adjustable 
assembly 

    แยกส่วนประกอบได้หลายรูปแบบ 

 

• Lightweight boxed kit 
set 

    มีน้ าหนักเบา 

 

• Supplied with PS1 ready 
for Council sign off 

    มีการรับประกัน 

Banked      
 แบบกลุ่ม   
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CONDENSER  ADDITIONS 

Screens  
ผนังกรอง                           

These can be fixed to the roof using 
either the MonkeyToe fixing method 
(recommended) or the Bulbtite rivet 
fixings. These can be used where a wall 
mounted handrail is not an option or where 
a handrail is required from a ladder access 
point. 
 
ตัวผนังกรอกสามารถน าไปติดตั้งกับตัวหลังได้โดยใช้ระบบ 

ยึดติดของมังกี้โท(แนะน า)หรือใช้ระบบ Bulbtite rivet Fixings 

ตัวผนังกรองน้ันมักจะถูกใช้งานเมื่อตัวราวจับติดผนังน้ัน 

ไม่สามารถติดตั้งได้ หรือเมื่อต้องการที่จะติดตั้งราวจับ 

จากฝั่งบันไดทางขึ้น 

  

WHY MONKEYTOE  
ADDITIONS? 

Walkway Mounted 
ทางเดิน 

Walkways can be utilised as a support for 
units weighing up to 150kg. Your service 
area is included as an integral part of the 
mounting system with the mounting of 
condenser supports off the side of the 
walkway. 
 
ตัวทางเดินสามารถใช้เป็นฐานรองรับส าหรับเคร่ืองฟอกอากาศ 

โดยสามารถรับน้ าหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม พื้นที่เซอร์วิสน้ัน 

จะถูกรวมอยู่เป็นส่วนหน่ึงของระบบทางเดิน โดยจะมีขาตั้ง 

คอยรองรับเคร่ืองฟอกอากาศอยู่ในทั้งสองข้างของทางเดิน 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

 

• Eliminate incorrect fixing and                 
mounting   methods               

    ป้องกันปัญหาการยึดและวิธีการติดตั้ง 

    ที่ผิดพลาด 

 

• Utilised existing structures 
    ใช้โครงสร้างเดิมให้เป็นประโยชน์ 
 

• A range of options 
    มีตัวเลือกที่หลากหลาย 

 

ท าไมต้องอุปกรณ์เสริมของมังกี้โท? 

อุปกรณ์เสริมเครื่องฟอกอากาศ 
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รางน้ า 
PROTECT YOUR INVESTMENT FROM MOTHER NATURE 

The MonkeyToe Gutter Snow Guard is an effective means of reducing problems associated with blocked  
gutters  and  downpipes  due  to  heavy  snow  loading.  The  system  prevents  snow  from  building  up  in  the  
gutters, but allows for the snow melt to be dispersed through the grating at the natural melt rate. The  
MonkeyToe  Snow  Guards  use  the  components  from  the  Walkway  and  Condenser  Mounting  system  to  
achieve a smart, simple and cost-effective system that is quick to install. 
 
รางน้ ามังกี้โทน้ันเป็นทางออกของปัญหาท่อตันอันเกิดขึ้นมาจากหิมะตกหนัก โดยที่ตัวรางน้ าจะป้องกันไม่ให้หิมะก่อตัวขึ้นภายในตัวท่อแต่จะปล่อยให้หิมะน้ันละลาย 

ผ่านตัวตะแกรงแล้วค่อยๆสลายไปเองตามธรรมชาติได้ รางน้ ามังกี้โทน้ันใช้วัสดุเดียวกับตัวทางเดินมังกี้โทและตัวขาตั้งเคร่ืองฟอกอากาศมังกี้โทเพื่อระบบที่ง่ายดาย  

ชาญฉลาด ประหยัดค่าใช้จ่าย และรวดเร็วต่อการติดตั้ง 

WHY MONKEYTOE 
SNOWGUARDS? 

Aluminium       
 อลูมิเนียม               

Aluminium Mesh Gutter/Snow Guards 
keep your gutters and downpipes free from 
compacting and frozen snow, which can 
result in flooding back under the roofing 
system. This system is also trafficable, 
which means it is usable as a walkway for 
service people. It is lightweight and fast to 
install, and uses the renowned specialised 
MonkeyToe fixing system. This system is 
commonly used on internal gutters. 
 
ตัวครอบท่อกันหิมะอลูมิเนียมจะช่วยให้ท่อของคุณปลอดภัย 

จากปัญหาหิมะแข็งตัวเป็นน้ าแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกิด 

น้ าท่วมในระบบใต้หลังคาได้ เน่ืองจากตัววัสดุน้ีมีความแข็งแรงสูง 

ท าให้มันสามารถใช้เป็นทางเดินได้อีกด้วย  

ตัวแผ่นมีน้ าหนักที่เบาและง่ายต่อการติดตั้งโดยมีการใช้ระบบยึดที่ 

มีชื่อเสียงของมังกี้โท โดยทั่วไปแล้วระบบน้ีจะถูกใช้งานใน  

ระบบรางน้ าภายใน 

Skywalk  
สกายวอล์ค                          

The FRP Mesh Gutter/Snow Guard is the 
most popular ‘snow guard’ system - very 
cost-effective and can be constructed to 
suit most gutter widths. The 25mm square 
aperture of the mesh means it is very 
effective in preventing the build-up of snow 
in your gutter system. This system is also 
trafficable, depending on gutter width and 
position. Adjustable kit set options are also 
available. 
 
รางน้ าตาข่ายเส้นใยแก้วเป็นระบบป้องกันหิมะที่ได้รับความนิยม 

มากที่สุด นอกจากจะมีราคาไม่แพงแล้วยังสามารถ 

สร้างให้เหมาะสมกับความกว้างของรางน้ าส่วนมากอีกด้วย 

รูขนาด 25 ตารางมิลลิเมตรของตัวตารางช่วยป้องกันไม่ให้หิมะ 

เข้าไปอุดสะสมกันในระบบรางน้ า ตัวแผ่นน้ันสามารถใช้เป็นทางเดินได้ 

แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดความกว้างและของตัวรางน้ าเองด้วย  

ทั้งน้ีตัวระบบสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของลูกค้า 

 
 
 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

ปกป้องทรัพย์สินของคุณจากธรรมชาติ 

GUTTER  GUARDS 

ท าไมต้องเป็นรางน้ าของมังกี้โท? 

 

• Fast and easy to install 
    ง่ายและรวดเร็วต่อการติดตั้ง 
 

• Manufactured from marine 
grade aluminium 

    ผลิตจากวัสดุ marine grade 

 

• Lightweight 
    น้ าหนักเบา 
 

• Can be made removable 
    สามารถถอดออกได้ 
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ขั้นบันได 
ก้าวเหนือกว่าผู้อื่น 

MonkeyToe Stairs are directed towards commercial and industrial applications where durability, safety  
and weight are critical considerations. Stairs are fabricated from marine grade aluminium for durability  
in the harsh New Zealand environment and installation can be carried out by our team or local installers . 
 
บันไดมังกี้โทน้ันมุ่งเน้นการใช้งานไปยังเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่ซึ่งความคงทน ความปลอดภัย และน้ าหนักเป็นปัจจัยหลัก ตัวบันไดน้ันถูกสร้างขึ้น  

จากเหล็กอลูมิเนียม marine grade เพื่อความสามารถที่จะทนทานต่อสภาพอากาศที่เลวร้ายในประเทศนิวซีแลนด์ โดยการติดตั้งตัวบันไดน้ันทางมังกั้โทหรือ 

ช่างพื้นที่จะเป็นผู้ด าเนินการให้ 

WHY MONKEYTOE 
STEPS? 

42  Stair System 
บันได 42  

Excellent for use where a high volume of 
service traffic is required or service staff 
are generally carrying tools and equipment 
so are not able to climb a vertical ladder. 
 
เหมาะส าหรับการใช้งานในสถานที่ที่มีการสันจรอย่างหนาแน่น 

หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานจ าเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ท าให้ 

ไม่สามารถใช่บันไดแนวดิ่งได้ 

 
 

42  Stair Towers 
หอคอย 42  

  
Monkey Toe provides stair tower options 
where unsupported access to upper levels 
is required. Stair towers are modular in 
design with simple bolt-up features. 
 
หอคอยมังกี้โทน้ันเป็นอีกตัวเลือกหน่ึงเมื่อต้องการ 

ทางขึ้นแบบไร้ฐาน ตัวบันไดน้ันเป็นรูปแบบถอดประกอบ 

โดยใช้เพียงแค่ระบบขันน็อตเท่าน้ัน 

 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

ท าไมต้องเป็นขั้นบันไดของมังกี้โท? 

STEPS 

A STEP UP FROM THE REST 

 

• Complete design, supply and 
installation package 

    บริการออกแบบ จัดเตรียม และติดตั้ง 
    แบบครบวงจร 

 

• Custom built designs are our 
speciality 

    การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า 
    คือจุดเด่นของเรา 

 

• All materials used are non-
corrosive 

    ท ามาจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม 

 

• Fabricated from durable 
marine grade aluminium 

    สร้างจากเหล็กอลูมิเนียม marine grade 

 

• Lightweight for safe and tidy 
installations 

    มีน้ าหนักเบาและสะดวกปลอดภัยส าหรับ 

    การติดตั้ง 
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บันไดข้ามสิ่งกีดขวาง 
ก้าวข้ามอย่างมีชั้นเชิง 

Stiles  provide  safe  and  easy  access  over  pipes,  ducts  and  other  obstacles  that  would  potentially  be  
difficult for servicemen to negotiate. These systems are lightweight, durable and come in range of sizes 
from 200mm to 2000mm high. We can custom build these systems to your site requirements. 
 
บันไดข้ามส่ิงกีดขวางจะช่วยให้คุณสามารถเดินทางผ่าน ท่อ ช่อง หรือเคร่ืองกีดขวางอื่นๆที่สามารถเป็นอุปสรรคได้อย่างง่ายได้และปลอดภั ย ตัวบันไดน้ันมีน้ าหนักเบา 

แข็งแรงทนทาน และมีขนาดความสูงให้เลือกตั้งแต่ 200 มิลลิเมตร ไปจนถึง 2000 มิลลิเมตร ตัวบันไดสามารถส่ังท าเป็นพิเศษได้ตามความต้องการลูกค้า 

 

ท าไมต้องเป็นบันไดข้ามสิ่งกีดขวาง 

ของมังกี้โท? 

Step overs & stiles 
บันไดข้ามสิ่งกีดขวาง 

Excellent for use in plant rooms or roof 
areas where access over ducts and pipes 
are required. Often used where parapet 
walls need to be traversed. Full handrails 
are supplied subject to heights. 
 
เหมาะส าหรับการใช้งานในพื้นที่โรงงานหรือบนหลังคาที่มี 

เคร่ืองจักรและท่ออยู่มาก มักใช้งานเมื่อจ าเป็นที่จะต้องมีร้ัว 

ในแนวขวาง และจะมาพร้อมกับตัวราวจับเต็มรูปแบบ 

เพื่อการใช้งานในพื้นที่สูง 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

STEP OVER IN STYLE 

STILES 

WHY MONKEYTOE 
STEPS & STILES? 

 

• Complete design, supply and 
installation package 

    บริการออกแบบ จัดเตรียม และติดตั้ง 
    แบบครบวงจร 

 

• Custom built designs are our 
speciality 

    การออกแบบตามความต้องการของลูกค้า 

    คือจุดเด่นของเรา 

 

• All materials used are non-
corrosive 

    ท ามาจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม 

 

• Fabricated from durable 
marine grade aluminium 

    สร้างจากเหล็กอลูมิเนียม marine grade 

 

• Lightweight for safe and tidy 
installations 

    มีน้ าหนักเบาและสะดวกปลอดภัยส าหรับ 

    การติดตั้ง 
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ราวระเบียงกระจก 
ENJOY THE VIEW 

The  MonkeyToe  range  of  glass  balustrades  uses  unique  European  technology  for  easy  fixings  that  are  
fully  compliant  with  New  Zealand  standards.  Make  the  most  of  your  view  with  our  range  of  aluminium  
and toughened glass. 
 
ราวระเบียงกระจกมังกี้โทน้ันใช้เทคโนโลยีพิเศษจากยุโรปเพื่อการยึดติดที่ง่ายดายและเป็นที่ยอมรับผ่านมาตรฐานของประเทศนิวซีแลนด์ ชื่ นชมไปกับทัศนียภาพด้วย 

รางระเบียงอลูมิเนียมพร้อมกับกระจกเสริมแรงพิเศษ 

 

Frameless 
ไร้กรอบ 

Using glazing channels and standoff fittings, 
the frameless range provides a range of 
options to achieve the look your project 
demands. 
 
โดยการใช้กระจกเคลือบผิวและ standoff fittings ท าให้แนว 

ระเบียงแบบไร้กรอบน้ันจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้โครงการ 

ของลูกค้าน้ันดูดียิ่งขึ้น 

 
 
 

The epitome of cutting edge design and 
engineering capacity, it has a range of 
posts and handrails to choose from and an 
exposed bottom glass edge. 
 
ข้อสรุปของรูปแบบการออกแบบสมัยใหม่โดยค านึงถึง 

ประสิทธิภาพทางวิศวกรรม ตัวราวจับมีเสาและรูปแบบราว 

มากมายให้เลือกสรร ทั้งหมดน้ีมาพร้อมกับตัวขอบด้านล่าง 

ที่เป็นกระจกโปร่งใส 

Fully-framed 
เต็มกรอบ 

Sophistication meets durability to create a 
seamless and attractive glass balustrade 
style. The simple clip together method 
of installation makes the modular series 
a widely sought after product in today’s 
construction industry. 
 
รวมความละเอียดละอ่อนเข้าด้วยกันกับความทนทานเพื่อที่ 

จะสร้างราวระเบียงกระจกที่ไร้ที่ติและมีการออกแบบที่น่าดึงดูด 

เน่ืองจากใช้วิธีการเชื่อมด้วยการยึดติดด้วยตัวล็อคน้ัน 

ท าให้รูปแบบการถอดประกอบน้ันเป็นที่นิยมมากที่สุดใน 

งานอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน 

     

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

BALUSTRADES 

ชื่นชมไปกับทัศนียภาพ 

Semi-framed    
กิ่งมีกรอบ 
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WHY MONKEYTOE  
BALUSTRADES? 

ท าไมต้องเป็นราวระเบียงกระจกของม้ังกี้โท? 

 

• Uniquely safe and comfortable 
rung design 

    มีความปลอดภัยและขั้นบันไดที่ออกแบบมา 
    เพื่อความสะดวกสบาย 

 

• Fully welded body for  
increased rigidity at the ladder 
head 

    ตัวบันไดได้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันหมดเพื่อเพิ่ม 

    ความม่ันคงของตัวบันได 

 

• Modular onsite assemble 
    ถอดประกอบที่หน้าไซด์งานได้ 

 

• Range of standard 
configurations                        
for all application 

    มีทุกระยะส าหรับการใช้งานทุกรูปแบบ 

 

• All mounted brackets are 
supplied as a proprietary 
system 

    โครงทั้งหมดเป็นระบบที่ได้รับการรับรอง     
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BALUSTERS 

Our versatile system offers a range of options from both front of house to commercial applications. No 
onsite welding required. Flush connection points achieve a smoother, safer finish with standard or fire 
stair configurations available. 
 
รูปแบบที่มากมายของเราน้ันท าให้ลูกค้ามีตัวเลือกที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่หน้าบ้านไปจนถึงการใช้งานเชิงพาณิชย์ ในการติดตั้งน้ันจะไม่มี 

การเชื่อมที่หน้างานแต่จะวิธี flush connection point แทนเพื่อรูปแบบงานที่เรียบร้อยและปลอดภัยมากขึ้นโดยสามารถปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับ 

บันไดหนีไฟได้ 

Industrial Guardrails 
 ราวกั้นส าหรับงานอุตสาหกรรม 

Industrial guardrails offer robust protection 
for workers across mezzanines, service 
platforms, pedestrian walkways and fall 
edges. They are manufactured from hot dip 
galvanised steel with safety yellow options 
available. 
 
ตัวราวกั้นส าหรับงานอุตสาหกรรมน้ันมีความแข็งแรงเหมาะส าหรับ 

การท างานบนชั้นลอย แพลตฟอร์ม ทางเดินเท้า 

และบริเวณขอบที่สูง  ถูกผลิตโดยกระบวนการจุ่มร้อนของเหล็ก 

กัลวาไนซ์ โดยมี safety yellow option available 

Commercial Balustrades 
ราวทางเดินศูนย์การค้า 

Our commercial handrailing systems 
are extremely versatile, heavy duty 
and suitable for use in a wide variety of 
applications, protecting the public from 
injuries or falls from retaining walls and 
elevated areas. 
 
Flush connection points achieve a 
smoother, safer finish, with standard or 
fire stair configurations available. 
 
ราวทางเดินส าหรับศูนย์การค้าของเราน้ันมีรูปแบบการใช้งาน 

ที่หลากหลาย มีความแข็งแรง และเหมาะกับการใช้งานหลายรูปแบบ 

สามารถป้องกันผู้คนจากการบาดเจ็บหรือการตกจากที่กั้น 

ในบริเวณพื้นที่สูง โดยจะใช้ flush connection point  

เพื่อรูปแบบงานที่เรียบร้อยและปลอดภัยมากขึ้นโดยสามารถ 

ปรับแต่งเพื่อให้เหมาะสมกับบันไดหนีไฟได้ 

 

 

 

 
 
 

Baluster 
ราวระเบียง                           

This modular baluster range combines 
traditional appearance and longevity to 
create a dynamic style. The simple clip 
together method of installation makes 
the modular series a widely sought after 
product in today’s construction industry. 
 
ราวระเบียงแบบประกอบตัวน้ีได้ผสมผสานการออกแบบดั้งเดิม 

เข้ากับความคงทนเพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลิตที่ก้าวทันยุคสมัย 

เน่ืองจากใช้วิธีการเชื่อมด้วยการยึดติดด้วยตัวล็อคน้ัน 

ท าให้รูปแบบการถอดประกอบน้ันเป็นที่นิยมมากที่สุดใน 

งานอุตสาหกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน 

 

 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

ราวระเบียง 
ENJOY THE VIEW 

ชื่นชมไปกับทัศนียภาพ 
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• Modular construction – proven 
cost-effective advantage 

    เป็นระบบถอดประกอบ พิสูจน์แล้วว่าช่วยลด 

    ค่าใช้จ่ายได้ 

 

• No welding required – 
improving safety 

    มีความปลอดภัยสูงเนื่องจากไม่ใช้การเชื่อม 

 

• Reduced corrosion 
    ลดการเกิดสนิม 

 

• Flat-pack delivery 
    มีขนาดเล็กง่ายต่อการขนส่ง 

WHY MONKEYTOE  
BALUSTRADES? 

ท าไมต้องเป็นราวระเบียงของม้ังกี้โท? 
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ราวจับ 

เพียงแค่ยื่นมือออกมา เราจะอยู่ที่เดิมเสมอ 

The MonkeyToe Permanent Handrail system eliminates height safety issues at the roof level. This system 
is extremely fast to install and very little pre-site work or measuring is required. It provides a roof edge 
protection system that can eliminate the need for costly temporary systems. 
 
ระบบราวจับมังกี้โทน้ันจะท าให้ปัญหาเร่ืองความปลอดภัยบนหลังคาของคุณหมดไป ระบบการติดตั้งราวจับน้ันใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการติดตั้งทั้งยัง 

ต้องการการเตรียมการและวัดขนาดหน้างานเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน ตัวราวจับจะเป็นแนวป้องกันส าหรับขอบแนวหลังคาที่ท าให้คุณไม่จ าเป็นที่จะต้อง 

ติดตั้งน่ังร้านชั่วคราวอีกต่อ 

Roof Mounted 
แบบติดหลังคา 

This can be fixed to the roof using either the 
MonkeyToe fixing method (recommended) 
or the Bulbtite rivet fixings. These can be 
used where a wall mounted handrail is not 
an option or where a handrail is required 
from a ladder access point. 
 
ตัวราวจับน้ันสามารถท าการยึดติดเข้ากับตัวหลังคาได้โดย 

วิธีการยึดติดของมังกี้โท (แนะน า) หรือใช้ Bulbtite rivet fixing 

ตัวราวจับน้ีมักจะถูกใช้เมื่อตัวราวจับน้ันไม่สามารถท าการติดตั้ง 

กับตัวผนังได้ หรือเมื่อต้องการราวจับจากฝั่งบันไดทางขึ้น 

 

 
 
 

Walkway Mounted 
 แบบติดทางเดิน 

These are mounted directly from the 
MonkeyToe Walkway supports for simple, 
fast and effective installation. Handrails 
can be retrofitted to existing MonkeyToe 
Walkway. Stanchions are spaced at 
1800mm centres with the top, mid and kick 
rail included as required. 
 
ตัวราวจับจะถูกติดโดยตรงเข้ากับฐานของตัวทางเดินเพื่อ 

ความเรียบง่าย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวราวจับน้ัน 

สามารถติดตั้งเพิ่มเติมเข้ากับทางเดินมังกี้โทที่มีอยู่แล้วได้ 

ตัวเสาของราวจับน้ันจะห่างกันในระยะ 1800 มิลลิเมตร 

โดยมากับตัวราวกั้นทั้ง 3 ระดับ สูง กลาง และ ต่ า 

These can be base mounted or side 
mounted and come in a variety of different 
designs or configurations. This system 
is very fast to install and requires limited 
pre-site measuring. Transitions are simply 
achieved by universal ‘ball joint’ bends. The 
system is Tek screwed together to form a 
compliant handrail system. 
 
ตัวราวจับน้ีสามารถติดตั้งเป็นได้ทั้งร้ัวหรือติดกับผนังโดยที่ 

การออกแบบสามารถปรับเปล่ืยนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน 

การติดตั้งน้ันใช้เวลาเพียงไม่นานและต้องการการวัดพื้นที่หน้างาน 

เพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน โดยการประกอบน้ันจะใช้ตัว ball joint  

ในการปรับทิศทางและใช้ระบบสกรูเพื่อยึดตัวราวจับเข้าด้วยกัน 

ทั้งหมดเพื่อให้ได้โครงสร้างที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

MONKEY TOE GROUP 

*COMPLIANCE - See page 56 
*ข้อบังคับ – ดูหน้า 56 

HANDRAILS 

JUST PUT OUT YOUR HAND, WE’LL BE THERE 

Parapet Or Wall Mounted 
แบบติดรั้วหรือผนัง 
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• Very versatile system, limited 
or no pre-fabrication needed 

    เป็นระบบที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย 

    และต้องการการติดตั้งโครงล่วงหน้าเพียง 

    เล็กน้อย (หรือไม่ต้องการเลย) 

 

• High tensile marine grade 
aluminium used throughout 

    ใช้วัสดุอลูมิเนียม marine grade ที่มี 

    ความสามารถในการรับแรงดึงที่สูงมาก 

 

• Option of MonkeyToe fixing 
details 

    สามารถแก้ไขรายละเอียดได้ตามต้องการ 
 

• Modular for simple and fast 
installation 

    เป็นรูปแบบถอดประกอบเพื่อความง่าย 

    และรวดเร็วในการติดตั้ง 

 

• Versatile 360° swivel bends 
used 

    ตัวหมุนอเนกประสงค์ สามารถหมุนได้ 

    รอบด้าน 360°  

WHY MONKEYTOE  
HANDRAILS? 

ท าไมต้องเป็นราวจับของม้ังกี้โท? 
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COMPLIANCE 
ALL MonkeyToe products meet or exceed the required AS/NZS or building codes to ensure you are safe at all times. 

PRODUCT CODE 

A S/NZ S1657 
AS/ 

NZ S1657:19 92 
A S / N Z S117 0 

A S / N Z S117 0 

part 0,2002 
A S / N Z S117 0 

part 1, 2002 
A S / N Z S117 0 

part 2 2002 

COMMERCIAL HANDRAILS 

CONDENSER MOUNTS 

GL ASS BALUSTRADES 

GUTTER GUARDS 

HANDRAILS-ALUMINIUM 

HATCHES 

INDUSTRIAL HANDRAILS 

L ADDER EXITS 

L ADDERS 

LOUVRES 

MESH SCREENS 

PLANT PLATFORMS 

SCREENS 

SK Y WALK 

STEPS 

STILES 

WALK WAYS 

ผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของมังกี้โทนั้นมีมาตรฐานสูงกว่าหรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน AS/NZS หรือมาตรฐานการก่อสร้าง เพื่อที่จะได้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะปลอดภัยอยู่เสมอ 
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CODE 

A S / N Z S117 0 

part 3, 2002 
A S / N Z S117 0 

part 4, 2002 
A S / N Z S117 0 

part 5, 2002 A S/NZ S16 6 4 
ROOFING CODE 

OF PRACTICE 

E2 NZ BUILDING 

CODE 

OHS CODE 
OF PRACTICE 

GUIDELINES 
AS/NZS2208    

TRUST  IT  WITH  YOUR  LIFE 



www.spartanthai.net 


