LEADER OF

TURNKEY ADVERTISEMENT MEDIA

SABER BEAM CO., LTD.
บริ ษ ั ท เซเบอร� บี ม จำกั ด

Silkscreen Printing
Inkjet Printing
Sign and Installation
Decoration and Interior Design
www.saberbeam.co.th
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WHAT WE DO
ทีมงานผู้ชำนาญการ เครื่องจักรอันทันสมัย และนวัตกรรมด้านการพิมพ์ที่ส่งเสริมสายการผลิตทั้ง 4 ของ เซเบอร์ บีม มีความแข็งแกร่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ตอบรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างลงตัว
Saber Beam is where proficient staff, cutting-edge technology, and impressive printing innovations meet.
This combination gives all our 4 production lines a competitive edge to respond to your media and advertisement wishes.
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ธุรกิจในกลุ่มงานตกแต่งดีไซน์ภายใน
(DECORATION & INTERIOR DESIGN)
บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง พร้อมแนะนำการจัดวางสื่อเพื่อการ
ตกแต่งภายในอาคาร โรงพยาบาล โรงแรม หรือสถานบริการต่างๆ โดยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญ ที่สามารถช่วยสร้างความโดดเด่น พร้อมดึงดูดความสนใจ
ทั้งยังช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สถานที่นั้นๆ ได้อย่างลงตัว

DECORATION
& INTERIOR
DESIGN

Apart from advertisement media, our Company is also an experienced
consultant, designer, and installer of interior media placement and
decoration within buildings, hospitals, hotels, and other establishments.
With our experience and talented foresight, the media will not only
attract attention to communicate your desired message, but will
also act as a stylish decoration for your space.

SILKSCREEN

INKJET

สายการผลิตงานพิมพ์ด้วยระบบสอดสีพิมพ์ซิลค์สกรีน
(SILKSCREEN PRINTING)
งานพิมพ์ที่มีจุดเด่นในด้านอายุการใช้งาน เหมาะสำหรับงานพิมพ์
ขนาดใหญ่ อาทิเช่น การผลิตสื่อโฆษณา POP, POSM เช่น กันสาด
ธงญี่ปุ่น ธงราว สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ ฯลฯ

สายการผลิตงานพิมพ์ด้วยระบบเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท
(INKJET PRINTING)
งานพิมพ์คุณภาพที่มีค่าความละเอียดในงานพิมพ์สูง สีสันสวยงาม
สามารถพิมพ์ลงบนพื้นวัสดุที่หลากหลาย โดยนิยมนำมาใช้ในการ
ผลิตสื่อโฆษณา POP, POSM OUTDOOR เช่น กันสาด แบนเนอร์
ธงญี่ปุ่น ธงราว สติ๊กเกอร์ โปสเตอร์ SHELF TALKER เต๊นท์การ์ด
ARCH SHOWCASE

สายการผลิตงานป้ายโครงสร้างและงานติดตั้ง
(SIGN & INSTALLATION)
งานผลิตป้ายโฆษณาขนาดใหญ่พร้อมบริการติดตั้งด้วยทีมงาน
ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้า
ได้เป็นอย่างดี โครงสร้างป้ายมีความแข็งแรงทนทานได้มาตรฐาน

Silkscreen printing’s distinctive point is its long usage and
suitability for large work scales, POP & POSM advertising
material such as Awnings, Japanese flags, Bunting flags,
Posters and many more.

Inkjet printing is the perfect solution for high definition
and colorful tasks. With this method, a variety of surfaces
and materials can be printed. It is also popular for POP &
POSM advertising material and outdoor media such as
Awnings, Banners, Japanese flags, Bunting flags, Stickers,
Posters, Shelf talkers, Tent cards to arched showcases.

We are able to produce large signs and billboards with
strong structures or frames for customers. Installations
are carried out by trained professionals to meet the require
safety standard.
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SIGN

& INSTALLATION

รับฟังความต้องการพร้อมให้
คำปรึกษา เพื่อนำมาซึ่งผลลัพธ์
ที่คุ้มค่าให้แก่ลูกค้า

LOOK BEYOND
AND STANDARD CERTIFICATE

We listen to your needs
carefully and add touches
of professional suggestions
to create the desired results.

