
สินค้าดีไซน์เด็ดแห่งป ี

 

พรม (Rug) ลายเมฆสีขาวและสีถ่าน “Cloud White Charcoal” เป็นพรมทอมือ
ร่วมสมัยจากอินเดีย มีการน าขนสัตว์และผ้าไหมมามัดกระจุกเป็นลาย สินค้าจาก
บริษัท Jaipur Rugs  

 

V Hugo Safari Desk และ Workstation เป็นโต๊ะท างานเคลื่อนท่ีเน้นการ
ออกแบบและการใช้งาน ผู้ออกแบบได้น ารูปแบบกระเป๋าเสื้อผ้า (Suitcase) 
มาประยุกต์กับงาน ท้ังนี้ เมื่อติดขากับกระเป๋าเสื้อผ้าก็จะท าให้เหมือนโต๊ะท่ี
สามารถใช้งานได้จริง มีลิ้นชักเก็บของ มีท่ีจับท่ีเป็นหนังและทองเหลือง
นอกจากนี้แล้วภายในได้มีการน าหนังอย่างดีมาบุจึงท าให้โต๊ะท างานตัวนี้ดู
โดดเด่นมีสไตล์มากทีเดียว สินค้าจากบริษัท Starbay  

 

เพื่อการตอบสนองความต้องการของคนเมืองรุ่นใหม่ท่ีอาศัยในพื้นท่ีจ ากัด บริษัท Wallbeds ได้
น าเสนอสินค้าใหม่ เป็นเฟอร์นิเจอร์สีขาวสะอาดเคลือบมัน
วาวด้วยแลคเกอร์อย่างดี สินค้าผลิตจาก Brich Solid และ 
Veneer ท่ีมีรูปแบบตู้ด้านข้างให้เลือกมากกว่า 19 ชนิด และ
เป็นสินค้าที่ผลิตในสหรัฐอเมริกา 

 

 

Waverly เป็นสินค้าคอลเลคชั่นใหม่ของบริษัท 
Cresent ท่ีน าความทันสมัยมาประยุกต์ลงใน
สินค้าเพื่อท าให้สินค้าดูดีทั้งการออกแบบและ
คุณภาพ ทางบริษัทได้น า Solid Acacia มาขัด
ด้วยแปรงเพื่อดึงพื้นผิวเนื้อไม้ออกให้ดูสวยงาม มี



การน าลูกเล่นท่ีจับทองเหลืองมาตกแต่งเพิ่มรายละเอียดให้กับสินค้า เป็นความขัดแย้งที่ท าให้โดดเด่น
และสวยงาม 

โต๊ะไม ้The Dunkirk Table จากบริษัท Borkholder ผลิต
จาก White Oak และเลื่อยไม้แบบตามลายของต้นไม้ 
(quartersawn) ท าให้ลายที่ได้มีลักษณะตรงและแข็งแรง
มากกว่าปรกติ นอกจากนี้แล้วมีการน าเหล็กเคลือบมา
ตกแต่งให้ดูสวยงาม โต๊ะมใีห้เลือก 4 ขนาด และมีแผ่น
ประกอบกระดานโต๊ะมากถึง 4 แผ่น  

 

“Jordan” เป็นโซฟาหนังร่วมสมัย จากบริษัท Elran เป็นโซฟาขนาดใหญ่มีท่ี
วางแขนและสามารถ ปรับท่ีวางขาได้ มีการเย็บด้ายท่ีตัดกับสีหนังท าให้ดูสวย
งาน โซฟาดังกล่าวผลิตในแคนาดา สามารถสั่งท าพิเศษได้ทั้งแบบปรับขา
ไฟฟ้า หรืออื่นๆ 

 

“Alameda” พรม (Rug) ออกแบบโดยนัก
ออกแบบชื่อดัง Beth Lacefield ท่ีเน้นเรื่องการน าโทนสีท่ีแตกต่าง
กัน จ านวน 9 สีมาใช้ในงานออกแบบ ตั้งแต่สีสดใสของดอกไม้ 
(Bright Dahlia) สีส้มแทนเจอรีน สีธรรมชาติ สีฟ้าและสีช๊อกโกแลต 
เป็นงานทอจากอินเดีย ใช้ผ้าขนสัตว์ 100% ซึ่งราคาจ าหน่านท่ี
แนะน าส าหรับพรมขนาด 5 ฟุต x 8 ฟุต อยู่ท่ีประมาณ 355 เหรียญ
สหรัฐ  จากบริษัท Surya 

 

บริษัท Bush Furniture ส่งสินค้าชิ้นล่าสุดออกมาให้นักตกแต่งบ้าน คือ ชั้นวางโทรทัศน์และเตาผิง
แบบ 2 อิน 1 เตาผิงแบบไฟฟ้าท่ีดูเหมือนจริงมาก ท าให้บ้านจะยิ่งดูอบอุ่นและมีบรรยากาศอบอุ่น 
สินค้าผลิตในสหรัฐอเมริกา พร้อมจัดส่งทางบริการ UPS  



 

ส าหรับชิ้นงานตกแต่งผนัง งานประติมากรรมโลหะเป็นอีกหนึ่งงานฝีมือของ
บริษัท Artisan House ท่ีสวยงาม โดยผลงานชิ้นนี้นักออกแบบ C Jere มีการ
เพิ่มรายละเอียดลงบนประติมากรรมโดยการระบายสีท าให้ผลงานดูน่ารักและ
สวยงามมากยิงขึ้น  

 

ผลงาน “Bombay Collection” ของบริษัท Horizon Home 
เป็นการน าลักษณะบานประตูหน้าต่างแบบชัตเตอร์มาเป็นส่วน
หนึ่งของการออกแบบ โดยใช้วัสดุไม้เนื้อแข็งอย่างดีและลง
รายละเอียดสีด้วยมือท าให้เตียงดูมีลักษณะกลิน่อายของวินเทจ 
ราคาขายปลีกอยู่ท่ีประมาณ 499 เหรียญสหรัฐ 

 

 

ชุดเฟอร์นิเจอร์ Hampton ในห้องรับประทานอาหาร เน้นการ
ออกแบบยุคเก่า (Traditional) แต่มีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมลง
ไป เช่น เพิ่มบานประตูตู้แสดงสินค้าเป็น 2 หรือ 3 ประตู และมี
การเล่นลวดลายท่ีกระจกด้วยโลหะท าให้ดูสวยคลาสสิก ส่วยเก้าอ้ี
เป็นไม้และเบาะนั่งท าจากผ้า มีสีไม้ให้เลือกมากมายท้ังโอ๊คและ
เชอร์ร่ี เป็นสินค้าผลิตในสหรัฐอเมริกา  จากบริษัท Country 
View Woodworking 

 

ฟูกอัจฉริยะ “The Nu Wavegel Matress” จากบริษัท 
Ashley Sleep เป็นฟูกท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการ
น าโฟมพิเศษมาใช้สร้างความมั่นคงให้กับขอบ ตลอดจนมี
การน าเทคโนโลยีใหม่มาผสมผสานท าให้ฟูกรองรับกระดูก
สันหลัง รองรับทุกสัดส่วนของร่างการ โดยโฟมที่น ามาใช้



เป็นโฟมพิเศษไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และท่ีช่วยจดจ าการนอน นอกจากนี้แล้วด้านล่างฟูกยังมี
เทคโนโลยีพิเศษที่เรียกว่า Patented Gel ท าให้ช่วยในเรื่องการระบายความร้อน ตลอดจนยังมีตัว
ช่วยระงับกลิ่นและลดความชื้นในฟูก ซึ่งสกัดท าจากถ่าน ชาเขียวสกัดท าให้การนอนของคุณมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สินค้าดังกล่าวผลิตในสหรัฐอเมริกา 

 

“The Sundowner” เป็นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง ผลิตจากวัตถุดิบ Acacia Wood ชั้นดี สามารถทน
ต่อทุกสภาพภูมิอากาศ สินค้าท่ีน ามาแสดงเป็นเบาะสีแดงสามารถทนต่อแสง UV ได้มากกว่า 2000 
ชั่วโมง จากบริษัท Walker Edison 

 

“The Bellevue Collection” เป็นพรมทอจากหูกทอผ้าอินเดีย 100% Heat-Set 
Polypropylene จากบริษัท Rizzy Home ราคาขายปลีกขนาด 5 ฟุต 3 นิ้ว x 7 
ฟุต 7 นิ้ว ราคา 275 เหรียญสหรัฐ  

 

Hand-knotted ผลิตจากขนสัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ จากอินเดีย ถูกน ามาถ่าย
ถอดใน “the Laurent Collection” โดยเน้นรูปแบบความงดงามหรูหราแบบ
สบายๆ เพิ่มรายละเอียดให้กับทุกห้อง มีจ าหน่ายในรุ่น hand-dyed earthy 
colors มีขนาดให้เลือกมากมาย  

 

 

“The Gantt Collection” เป็นเก้าอี้โซฟาสามท่ีนั่งจากบริษัท 
Klaussner มีแขนพิงพนักขึ้นขอบแบบสวยงาม และขาโต๊ะไม้เน้น
การออกแบบให้มีขนาดบางไม่เทอะทะ มาพร้อมกับหมอนวาง
ขนาดใหญ่คลุมด้วยผ้าเนื้อฟูมีสีสันหลากหลายให้เลือก  

 



“The Lyric Collection” จาก Up line  
ผลิตจาก American Walnut veneer 
ผสมผสานกับ Microtextured Lacquer เน้น
การออกแบบท่ีทันสมัย มุ่งในเรื่องการเปิดปิด
แบบนุ่มนวลและเงียบ มีสีให้เลือกมากมาย 
เป็นสินค้าจากแคนาดา น าเสนอโดยบริษัท 
Huppe  

 

ชุดโซฟาเครื่องหนัง “The Western Collection” เน้นการน าหัวตะปูมาตกแต่งรายละเอียดให้กับชุด
เครื่องหนังเพื่อให้ดูมีเสนห่์มากย่ิงขึ้น ชุดโซฟา The Cheyenne มีขนาด สูง 36 นิ้ว กว้าง 96 นิ้วและ
ลึก 38 นิ้ว และชุดโซฟา The Mission Push Back Recliner ท่ีสามารถขยับให้เอียงนอนได้ มีขนาด 
สูง 45 นิ้ว กว้าง 34 นิ้วและลึก 36 นิ้ว ซึ่งสินค้ท่ีน ามาจัดแสดงเป็นสี Rowdy Bison Tan เป็นสินค้ท่ี
ผลิตในสหรัฐอเมริกา จากบริษัท Omnia 

 

“Moduluxe” เป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนท่ี+เน้น
ในเรื่องการน าพ้ืนท่ีมาใช้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุด เตียง
ก าหนดไว้เพื่อวางฟูก  ซึ่งหัวเตียงมีแบบให้เลือก
มากมาย ส าหรับข้างล่างเตียงถูกน ามาประยุกต์ให้เป็นท่ี
เก็บของและท าเป็นฐานยกระดับเตียงให้ดูโดดเด่นและ
สวยงามมากย่ิงขึ้น   

 

 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก 

 


