


     

THE 
BEGINNING OF 
PERFECT SLEEP

Helping guests relax and sleep aplenty is crucial 
to the success of  any hotelier. That is why successful 
luxury groups of  establishments, both in Thailand 
and abroad, have consistently chosen Springmate 
mattresses and beddings for all of  their properties. 
Having been serving luxury hotels for over thirty 
years, we know exactly how to help you put your 
guests to sleep.

การได้นอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มท่ีของแขกท่ีเข้าพักเป็น
ส่วนสำ�คัญของคว�มสำ�เร็จของโรงแรมทุกแห่ง นั่นคือเหตุผล
ว่�ทำ�ไมโรงแรมชั้นนำ�ทั้งในและต่�งประเทศต่�งเลือกใช้
ที ่นอนและเครื ่องนอนสปริงเมทอย่�งต่อเนื ่องเสมอม�
ด้วยประสบก�รณ์กว่�ส�มสิบปีในก�รรับใช้โรงแรมระดับห้�ด�ว
เร�รู้ดีว่�จะช่วยให้แขกของคุณหลับสบ�ยที่สุดได้อย่�งไร

จุดเริ่มต้นของก�รนอนหลับที่สมบูรณ์แบบ
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Mr. and Mrs. Techaphangam,
the Founders of  Somphol 
Bedding and Mattress 
Industry Co., Ltd. and 
Springmate, start working 
in the mattress and bedding 
industry.

Somphol Bedding and 
Mattress Industry Ltd. Part. 
(SPB) is founded. The part-
nership aims to supply high 
quality mattresses and bed-
dings to Thailand’s growing 
hotel and construction 
industries by acting as a 
distributor for many well-
known Thai mattress and 
bedding brands.

SPB converts itself  into a 
limited company. 

The firm starts manufacturing 
its own mattresses and 
beddings under the brand 
Springmate.

SPB’s main production plant 
in Ayutthaya, equipped 
with the latest machines 
from Switzerland, opens.

Thailand financial crisis 
commences in May.

SPB becomes the sole 
bedding and mattress 
supplier to the 13th Asian 
Games Athletic Village. 

SPB starts exporting its 
products to countries in 
Asia.

คุณสมช�ยและคุณรัตน�
เตชะพันธ์ง�ม ผู้ก่อตั้งบริษัท
สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส
อินดัสตรี จำ�กัด และ สปริงเมท
เริ่มต้นสั่งสมประสบก�รณ์ใน
อตุส�หกรรมทีน่อนและเครือ่งนอน
ของประเทศไทย

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สมพลเบดดิ้ง 
แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี 
ได้ถือกำ�เนิดขึ้น เพื่อจัดห�ที่นอน
และเครื่องนอนคุณภ�พสูงให้กับ
อุตส�หกรรมโรงแรมและโครงก�ร
ก่อสร้�งของประเทศไทยที่กำ�ลัง
เติบโตอย่�งรวดเร็ว

ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด สมพลเบดดิ้ง 
แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี ได้
รับก�รจดทะเบียนใหม่เป็น บริษัท 
สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส 
อินดัสตรี จำ�กัด  
บริษัทฯ เริ่มผลิตที่นอนและ
เครื่องนอนของตัวเอง ภ�ยใต้ยี่ห้อ 
สปริงเมท

โรงง�นหลักของบริษัทฯ ท่ี อ.บ�งไทร
จ.พระนครศรีอยุธย� ซ่ึงพร้อมด้วย
เคร่ืองจักรรุ่นล่�สุดจ�กประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เปิดทำ�ก�ร
ประเทศไทยเร่ิมประสบกับวิกฤติ
ท�งก�รเงินและเศรษฐกิจคร้ัง
ประวัติศ�สตร์ในเดือนพฤษภ�คม

บริษัทฯ ได้รับเลือกเป็นผู้ผลิต
ท่ีนอนและเคร่ืองนอนให้กับ
โครงก�รหมู่บ้�นพักนักกีฬ�
สำ�หรับมหกรรมกีฬ�เอเช่ียนเกมส์
คร้ังท่ี 13 แต่เพียงผู้เดียว 
บริษัทฯ เร่ิมส่งออกสินค้�ไปยัง
ประเทศต่�งๆ ในทวีปเอเชีย

SPRINGMATE:  
A HISTORY
ประวัติสปริงเมท

1975
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1991

2534

1993

2536

1997

2540

1999

2542



SPB is awarded the 
“Thailand’s Brand” symbol by the 
Thai Ministry of  Commerce.

Springmate Mattress and Bedding 

is founded in Phuket. 

www.springmatemattress.com is 
launched.

Addition of  machines from 
Switzerland to the Ayutthaya 
plant.

SPB’s corporate identity 
is redeveloped and Spring-
mate rebranded.

SPB starts exploring 
opportunities in the Thai 
retail market.

Springmate website changes 
to www.springmate.com

One of  the world’s most 
advanced quilting machines 
starts operating at the 
Ayutthaya plant.

Springmate website 
completely revamped.

Springmate Facebook Page launched 
in January.

SPB becomes ISO9001:2008-certi-
fied in January.

บริษัทฯ ได้รับตร�สัญลักษณ์ 
Thailand’s Brand จ�ก
กรมส่งเสริมก�รส่งออก กระทรวงพ�ณิชย์
ตัวแทนจำ�หน�่ยฝ่�ยภ�คใต้ของบริษัทฯ 
เริ่มเปิดทำ�ก�รใน จ.ภูเก็ต ภ�ยใต้ชื่อ 
ศูนย์ที่นอนภูเก็ต 
เว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.springmatemattress.com 
เริ่มเปิดทำ�ก�รเป็นครั้งแรก

กำ�ลังก�รผลิต ณ โรงง�น
อ.บ�งไทร เพิ่มขึ้นจ�กก�รสั่งซื้อ
เครื่องจักรเพิ่มเติมจ�ก  
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เริ่มทำ�ก�รพัฒน�ภ�พลักษณ์

บริษัทฯ เริ่มขย�ยฐ�นก�รตล�ดไป
สู่ตล�ดค้�ปลีกของประเทศไทย

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เปลี่ยนเป็น 
www.springmate.com

เครื่องจักรเดินล�ยผ�้ที่ทันสมัย
ที่สุดเครื่องหนึ่งของโลก
เริ่มต้นเดินเครื่อง ณ โรงง�น
อ.บ�งไทร เว็บไซต์สปริงเมทได้รับก�รปรับโฉมใหม่

Springmate Facebook Page เริ่มเปิด
ทำ�ก�รในเดือนมกร�คม
บริษัทฯ ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น 
ISO9001:2008 ในเดือนมกร�คม

2001

2544

2004

2547

2005

2548

2006

2549

2008

2551

2011

2554

    
กระบวนก�รจัดก�ร กระบวนก�รผลิต และผลิตภัณฑ์ของ 
บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำ�กัด 
ผู้ผลิตที่นอนและเครื่องนอนสปริงเมท
ได้รับก�รรับรองม�ตรฐ�น “ISO 9001:2008”

The management and production processes of
Somphol Bedding and Mattress Industry Co., Ltd.,
the manufacturer of  Springmate products,
have been certified to be in accordance with the 
ISO 9001:2008 standard.
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SPRINGMATE’S
CLIENTS

The Beginning of  Success

Springmate is proud to have served the 
following hotels and construction projects:

ที่นอนและเครื่องนอนสปริงเมท เบื้องหลังคว�มสำ�เร็จ
ของโรงแรมและโครงก�รชั้นนำ�ทั้งในและต�่งประเทศ กว�่ 
20 ประเทศทั่วโลก อ�ทิเช่น หมู่เก�ะมัลดีฟส์ ญี่ปุ่น 
นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย

ลูกค�้สปริงเมท
DOMESTIC INTERNATIONAL
ในประเทศ ต่�งประเทศ
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Pre-sales Services  
Free Consultation: Not sure which mattresses 
and bedding products are suitable for your 
projects? Do contact us for impartial advice. 
Mattress Condition Check: Not sure whether 
it is time to change your mattresses? 
Give us a call. We will ascertain the condition of  
your current mattresses for you. 
 
After-sales Services

Warrantee: Every Springmate mattress comes 
with a warrantee. The duration of  the warrantee
depends on the mattress model. The warrantee 
period shall start from the date of  shipment. 
The warrantee shall cover only the inner 
structure of  the mattress and not extend to the 
cover fabric. If  any deformity occurred to the 
structure of  the mattress due to normal usage 
before the expiration date of  the warrantee, 
the mattress would be retrieved for inspection, 
repaired and returned free of  charge. 

Other Services

Custom-made Products: Any mattresses and 
beddings of  special sizes and specifications can 
be made to order. We are more than happy to 
work with your interior designers to realise the 
soft furnishings of  your dream. 
Mattress Repair Service: Deformed spring 
mattresses can be repaired. 

บริการก่อนการขาย  
คำ�ปรีกษ�ฟรี: เร�ยินดีให้คำ�ปรึกษ�ที่เป็นกล�งเกี่ยวกับ
ที่นอนและเครื่องนอนที่เหม�ะสมกับโครงก�รของคุณ 
ตรวจเช็คสภ�พที่นอน: ห�กคุณไม่แน่ใจว�่ถึงเวล�ที่คุณต้อง
เปลี่ยนที่นอนหรือยัง เร�ส�ม�รถบอกคุณได้
 
บริการหลังการขาย
รับประกันคุณภ�พสินค้�: ที่นอนสปริงเมททุกหลังม�พร้อม
กับก�รรับประกัน โดยระยะเวล�ก�รรับประกันนั้นขึ้นอยู่กับ
รุ่นของที่นอน ก�รรับประกันจะเริ่มต้นขึ้นนับตั้งแต่วันที่
ที่ปร�กฎในใบส่งสินค�้ โดยก�รรับประกันจะครอบคลุมถึง 
โครงสร�้งชั้นในของที่นอนเท�่นั้น ไม่รวมถึงผ�้หุ้มที่นอน 
ห�กโครงสร�้งที่นอนมีก�รยุบตัวจ�กก�รใช้ง�นนอนปกต ิ
ก่อนวันสิ้นสุดของก�รประกัน สปริงเมทยินดีที่จะรับกลับม�
เพื่อตรวจเช็คภ�ยใน ซ่อมแซม พร้อมส่งคืนให้ฟรีโดย ไม่
เสียค่�ใช้จ่�ยใดๆ ทั้งสิ้น  

บริก�รอื่นๆ 
รับสั่งทำ�สินค�้: เร�ยินดีรับสั่งทำ�ที่นอนและเครื่องนอนขน�ด
หรือรูปแบบพิเศษที่เหม�ะสมกับคว�มต้องก�รของคุณ
รับซ่อมที่นอนที่ชำ�รุด: สปริงเมทยินดีรับซ่อมที่นอนสปริง
ที่ชำ�รุด      

SERVICES
บริก�รสปริงเมท

Custom-made products



CONTRACT 
DIVISION 
PRODUCTS
สินค้�โครงก�ร
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Double Offset Spring Mattresses
ที่นอนสปริงแบบ Double Offset

Pocket Spring Mattresses 
ที่นอนสปริงแบบ Pocket

Other Types of  Mattresses 
ที่นอนแบบอื่นๆ

Box Spring (Divan) 
บ๊อกซ์สปริง

Extra Beds
เตียงเสริม

Sun Lounger
เบ�ะริมสระน้ำ�

Baby Cot
เตียงเด็ก

Double Decker Bed
เตียงเหล็กสองชั้น

Bedding
เครื่องนอน

Accessories
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด

10
14
17
20
21
23
25
26
28
41



DOUBLE OFFSET
SPRING
MATTRESSES
ที่นอนสปริงแบบ Double Offset 

The highly durable and flexible Double Offset 
Spring System has been around for over 
20 years and, due to its strength and excellent 
ability to retain its shape, is currently the most 
popular in the United States and Europe. 
The system distributes the weight of  your body 
over the entire mattress and eliminates excess 
pressure on any one part, helping you to sleep 
comfortably.

โครงสปริงแบบ Double Offset ถือกำ�เนิดม�เป็นเวล�
กว่� 20 ปีแล้ว ในปัจจุบันเป็นลักษณะสปริงที่เป็นที่นิยม
สูงสุดทั่วทั้งสหรัฐอเมริก�และยุโรป วงสปริงแต่ละตัวใน
โครงสปริงลักษณะนี้จะถูกยึดเข�้ด้วยกันอย�่งมั่นคงด้วย
เครื่องจักรอัตโนมัติอันทันสมัย ตัดปัญห�ก�รเลื่อนหลุดและ
ก�รล้มของวงสปริงอย�่งสิ้นเชิง โครงสปริงจึงมีคว�มแข็ง
แรงและทรงตัวอยู่ได้น�นกว่�โครงสปริงแบบอื่น โครงสปริง
แบบ Double Offset ช่วยกระจ�ยน้ำ�หนักของผู้นอน
ไปทั่วทั้งที่นอนอย�่งนุ่มนวล ลดแรงกดทับในบริเวณต�่งๆ 
ของร่�งก�ย ทำ�ให้หลับสบ�ยได้ดียิ่งขึ้น



Project 

Neither too soft nor too firm, Project is the 
mattress of  choice for a great number of  hotels 
and resorts.

Cover Fabric: 100% cotton in grey-and-white stripes
Warrantee: 7 years
Fire Retardant: Can be customised to order.

ที่นอนรุ่น Project ส�ม�รถรองรับสรีระของผู้นอนได้เป็น
อย่�งดี ไม่แข็งและไม่นุ่มจนเกินไป

ผ้�หุ้ม: ผ้�ฝ้�ย 100% ล�ยริ้วเท�
รับประกัน: 7 ปี
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension 

สัดส่วน 

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

91 x 198 x 20 

107 x 198 x 20 

122 x 198 x 20 

137 x 198 x 20 

152 x 198 x 20 

168 x 198 x 20 

183 x 198 x 20

36” x 78” x 8” 

42” x 78” x 8” 

48” x 78” x 8” 

54” x 78” x 8” 

60” x 78” x 8” 

66” x 78” x 8” 

72” x 78” x 8”

230 

276 

322 

345 

391 

437 

483

23.5 

27.5 

31.5 

36.0 

38.5 

41.5 

43.5

CHANGE IMAGE
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Project
Pillow Top 

Project
Deluxe

Highly popular among 3-4-star hotels and 
resorts, Project Deluxe provides a comfortably 
soft but firm support. The mattress is covered 
with beautifully quilted cotton fabric and 
upholstered with dust-free materials, making it 
suitable for allergy-sufferers.

ที่นอนรุ่น Project Deluxe ให้คว�มรู้สึกแน่นและนุ่ม
อย่�งพอดี เป็นที่นิยมเป็นอย�่งม�กในหมู่โรงแรมระดับ 
3-4 ด�ว วัสดุชั้นในของที่นอนมีคุณสมบัติไม่เก็บฝุ่น 
ป้องกันปัญห�เรื่องไรฝุ่นอันเป็นส�เหตุหนึ่งของอ�ก�รภูมิแพ้ 
ผ้�หุ้มที่นอนบุด้วยฟองน้ำ�อย่�งดี เดินล�ยสวยง�ม

Project Pillow Top offers a grander look with 
its extra height and a softer level of  support 
with the supple pillow tops on both sides of  the 
mattress.  

ที่นอนรุ่น Project Pillow Top ให้คว�มนุ่มสบ�ยเป็น
พิเศษด้วยชั้นรองคว�มนุ่มที่เย็บเข�้กับที่นอนทั้งสองด�้น 
เหม�ะสำ�หรับโรงแรมที่ต้องก�รที่นอนที่มีคว�มหน�ม�ก
เป็นพิเศษ

Cover Fabric: 100% cotton in grey-and-white 
stripes, quilted
Warrantee: 7 years
Fire Retardant: Can be customised to order.

ผ้�หุ้ม: ผ้�ฝ้�ย 100% ล�ยริ้วเท� เดินล�ย

รับประกัน: 7 ปี
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension

สัดส่วน
Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

91 x 198 x 26 

107 x 198 x 26 

122 x 198 x 26 

137 x 198 x 26 

152 x 198 x 26 

168 x 198 x 26 

183 x 198 x 26

36” x 78” x 10” 

42” x 78” x 10” 

48” x 78” x 10” 

54” x 78” x 10” 

60” x 78” x 10” 

66” x 78” x 10” 

72” x 78” x 10”

230 

276 

322 

345 

391 

437 

483

24.4

28.5

32.5

36.5

40.6

44.7

48.8

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

Cover Fabric: 100% cotton in grey-and-white 
stripes, quilted
Warrantee: 7 years
Fire Retardant: Can be customised to order.

ผ้�หุ้ม: ผ้�ฝ้�ย 100% ล�ยริ้วเท� เดินล�ย 

รับประกัน: 7 ปี 
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension 

สัดส่วน
Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

91 x 198 x 22 

107 x 198 x 22 

122 x 198 x 22 

137 x 198 x 22 

152 x 198 x 22 

168 x 198 x 22 

183 x 198 x 22

36” x 78” x 8.5” 

42” x 78” x 8.5” 

48” x 78” x 8.5” 

54” x 78” x 8.5” 

60” x 78” x 8.5” 

66” x 78” x 8.5” 

72” x 78” x 8.5”

230 

276 

322 

345 

391 

437 

483

22.0

25.8

29.4

32.8

36.6

40.2

44.0

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)
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POCKET
SPRING
MATTRESSES
ที่นอนสปริงแบบ Pocket

Containing twice as many springs as the average 
spring system, the Pocket Spring System provides 
you with an unparalleled level of  comfort and 
has a longer lifetime than that of  all the other 
spring systems. The individually encased springs 
independently support you and your partner’s 
weights, enabling you to sleep soundly and un-
disturbed by the movements of  your partner.

โครงสปริงแบบ Pocket มีจำ�นวนสปริงม�กกว�่โครงสปริง
ทั่วไปถึง 2 เท่� และมีอ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�นกว่�โครง
สปริงแบบอื่นๆ ทั้งหมด โดยวงสปริงแต่ละวงจะถูกหุ้มอยู่
ในถุงผ�้แยกออกจ�กกันอย่�งอิสระ ก�รยุบตัวของที่นอนจะ
ถูกจำ�กัดอยู่ในบริเวณที่รองรับน้ำ�หนักของผู้นอนเท�่นั้น
ดังนั้น ก�รขยับตัวของผู้นอนท�่นหนึ่งจะไม่รบกวนก�รนอน
หลับของอีกฝ่�ย โครงสปริงแบบ Pocket จึงช่วยให้ผู้นอน
พักผ่อนได้อย่�งเต็มที่ม�กยิ่งขึ้น

POCKET 
SPRING PIC



The mattress of  choice for luxury hotels and 
resorts, Pocket Coil helps guests sleep comforta-
bly and undisturbed by each other’s movements.

Cover Fabric: Knitted Polyester, quilted
Warrantee: 12 years
Fire Retardant: Can be customised to order.

ที่นอนรุ่น Pocket Coil เป็นที่นิยมเป็นอย่�งสูงในหมู่
โรงแรมระดับห้�ด�ว เนื่องจ�กส�ม�รถรองรับสรีระของผู้
นอนได้อย�่งเป็นอิสระ มีคว�มนุ่มและแน่นที่พอดีอย่�ง
ลงตัว

ผ้�หุ้ม: ผ้�หุ้มกันไรฝุ่น
รับประกัน: 12 ปี
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Pocket Coil 

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension 

สัดส่วน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

91 x 198 x 26 

107 x 198 x 26 

122 x 198 x 26 

137 x 198 x 26 

152 x 198 x 26 

168 x 198 x 26 

183 x 198 x 26

36” x 78” x 10” 

42” x 78” x 10” 

48” x 78” x 10” 

54” x 78” x 10” 

60” x 78” x 10” 

66” x 78” x 10” 

72” x 78” x 10”

448

544

608

704

768

864

928

31.5

36.7

42.0

47.0

52.5

57.7

63.0

Pocket Coil Pillow Top provides a sumptuously 
soft support and an extra protection from dust 
mites, one of  the main causes of  allergies, with 
anti-dust mite cover fabric.  

Cover Fabric: Quilted, anti-dust mite damask
Warrantee: 12 years
Fire Retardant: Can be customised to order.

ที่นอนรุ่น Pocket Coil Pillow Top ถูกออกแบบม�ให้
เหม�ะสมกับสรีระของช�วตะวันตกที่คุ้นเคยกับก�รนอนบน 
ที่นอนที่นุ่มเป็นพิเศษ ผ�้หุ้มที่นอนมีคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่น
หนึ่งในส�เหตุของโรคภูมิแพ้ 

ผ้�หุ้ม: ผ้�นอกกันไรฝุ่น เดินล�ย
รับประกัน: 12 ปี
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Pocket Coil
Pillow Top 

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension

สัดส่วน
 inch (นิ้ว)cm. (ซม.)           

Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

91 x 198 x 28 

107 x 198 x 28 

122 x 198 x 28 

137 x 198 x 28 

152 x 198 x 28 

168 x 198 x 28 

183 x 198 x 28

36” x 78” x 11” 

42” x 78” x 11” 

48” x 78” x 11” 

54” x 78” x 11” 

60” x 78” x 11” 

66” x 78” x 11” 

72” x 78” x 11”

448

544

608

704

768

864

928

25.1

29.4

33.6

37.8

42.2

46.2

50.5
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Somphol Bedding and Mattress Industry Co., Ltd.  

1388, 1390, 1392 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 THAILAND   

Tel. +66 (0) 2322 5577-8, +66 (0) 2322 4320-2  Fax. +66 (0) 2322 7755  info@springmate.com

www.springmate.com





OTHER
TYPES OF 
MATTRESSES
ที่นอนแบบอื่นๆ
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Offset Spring Mattress

Project Premium is exactly the same as Project, 
but covered with quilted fabric instead of plain 
one for a more luxurious look.

Polyurethane Foam Mattresses

Project Firm is highly popular among 
accommodation projects such as a dormitory. 
The mattress is upholstered with high quality 
polyurethane foam and covered with premium 
quality fabric.

Project Firm Extra is chosen by a large number 
of motels and serviced apartments. The mattress 
is upholstered with polyurethane foam and covered 
with water-resistant faux leather or PVC for 
easy cleaning.

Project Super Firm is upholstered with high 
quality compressed polyurethane foam and covered 
with premium quality fabric. The mattress 
provides a firm support.

Project Super Firm Premium is similar to Project 
Super Firm, but covered with faux leather 
instead of fabric.

Project Natural Extra is upholstered with high 
quality natural coconut fibre and covered with 
faux leather. The mattress provides a very firm 
support, but is not suitable for areas with high 
level of humidity, such as seaside.

Natural Coconut Fibre Mattress

Compressed Polyurethane Foam Mattresses

ที่นอนสปริงแบบ Offset
ที่นอนรุ่น Project Premium มีลักษณะเหมือนที่นอนรุ่น 
Project ทุกประก�ร แต่ผ�้หุ้มมีก�รเดินล�ยเพื่อรูปลักษณ์
ที่หรูหร�ม�กขึ้น

ที่นอนฟองน้ำ�
ที่นอนรุ่น Project Firm มีชั้นวัสดุหลักเป็นฟองน้ำ�
คุณภ�พสูง หุ้มด้วยผ�้อย่�งดี เป็นที่นิยมเป็นอย�่งสูงในกลุ่ม
โครงก�รที่พักอ�ศัย เช่น หอพัก เป็นต้น

ที่นอนรุ่น Project Firm Extra มีชั้นวัสดุหลักเป็นฟองน้ำ�
คุณภ�พสูง หุ้มด้วยหนังเทียมหรือ PVC กันน้ำ�เพื่อให้ง่�ย
ต่อก�รทำ�คว�มสะอ�ด เป็นที่นิยมเป็นอย�่งม�กในโครงก�ร
หอพัก เซอร์วิสอพ�ร์ทเมนต์ และรีสอร์ทในต�่งจังหวัด

ท่ีนอนรุ่น Project Super Firm มีช้ันวัสดุหลักเป็นฟองน้ำ�
อัดคุณภ�พสูง หุ้มด้วยผ้�อย่�งดี ให้ก�รรองรับท่ีแน่น

ท่ีนอนรุ่น Project Super Firm Premium มีลักษณะ
เหมือนกันกับ Project Super Firm แต่หุ้มด้วยหนังเทียม
แทนผ้า

ท่ีนอนรุ่น Project Natural Extra มีช้ันวัสดุหลักเป็นใย
มะพร้�วคุณภ�พสูง หุ้มด้วยหนังเทียม ให้คว�มรู้สึกท่ีแน่น
เป็นพิเศษ แต่ไม่เหม�ะสำ�หรับสภ�พภูมิอ�ก�ศท่ีมีคว�มร้อนช้ืน
เป็นพิเศษ เช่น ในบริเวณช�ยทะเล เป็นต้น

ท่ีนอนใยมะพร้�ว

ท่ีนอนฟองน้ำ�อัด



ด้วยประสบก�รณ์กว�่ 30 ปี สปริงเมทมีคว�มยินดีเสมอที่
จะให้คำ�แนะนำ�ที่เป็นกล�งเกี่ยวกับที่นอนและเครื่องนอน ABOUT

MATTRESSES
เกี่ยวกับที่นอน

At Springmate, we take great pleasure in provid-
ing you with impartial advice on your mattress 
and bedding needs. With over 30 years of  
experience, we know quite a thing or two about 
how to ensure a most perfect sleep.

Inside a Mattress 

Mattresses are generally upholstered with 
various support materials, such as polyurethane 
foams, springs, coconut-fibre pads, natural latex 
foams and memory foams, and covered with 
either fabrics or faux leathers.

What is a divan or box spring?

A divan, also commonly known as a box spring, 
acts as a giant shock absorber and helps increase 
the durability of  a mattress. It is a common 
myth that box springs are not important in the 
purchase of  a bed set. Even though a new mat-
tress on an old box spring feels the same as that 
on a new one, it does pay to purchase a new box 
spring every time one changes one’s mattress, as 
a new mattress on an old box spring only lasts a 
third as long as that on a new one.

Find out more about our box spring on page 20.

ส่วนประกอบหลักของที่นอน
ภ�ยในของที่นอนนั้นประกอบด้วยชั้นรองรับวัสดุต�่งๆ โดย
อ�จจะเป็นชั้นฟองน้ำ� โครงสปริงรูปแบบต�่งๆ ใยมะพร�้ว 
ย�งพ�ร� หรือเมมโมรี่โฟม ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของ
ที่นอน ส่วนวัสดุที่ใช้บุที่นอนนั้นส่วนใหญ่มักเป็นผ�้หรือหนัง
เทียมชนิดต�่งๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะก�รใช้ง�น

บ๊อกซ์สปริงคืออะไร
บ๊อกซ์สปริงทำ�หน�้ที่เหมือนกับฐ�นรองรับก�รกระแทกต�่งๆ 
ที่เกิดขึ้นจ�กก�รนอนบนที่นอน ช่วยเสริมก�รรองรับน้ำ�หนัก
ของผู้นอนและยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของที่นอน
ผู้ใช้ทั่วไปมักคิดว�่บ๊อกซ์สปริงเป็นสิ่งที่ไม่น�่คำ�นึงถึงเมื่อ
ต้องซื้อที่นอนชิ้นใหม่ ซึ่งข้อคิดนี้อ�จม�จ�กคว�มรู้สึกที่ว�่ 
คว�มสบ�ยของก�รนอนบนที่นอนชิ้นใหม่ที่มีบ๊อกซ์สปริงตัว
เก่�เป็นฐ�นจะเท�่กันกับเมื่อมีบ๊อกซ์สปริงตัวใหม่เป็นฐ�น 
แต่ปัญห�ที่จะต�มม�ก็คือ ก�รใช้บ๊อกซ์สปริงตัวเก�่จะทำ�ให้
ที่นอนชิ้นใหม่นั้นมีอ�ยุก�รใช้ง�นเพียงแค่ 1 ใน 3 เมื่อ
เทียบกับเมื่อใช้บ๊อกซ์สปริงตัวใหม่ควบคู่กันกับที่นอนชิ้นใหม่ 
ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว�่ก�รพิจ�รณ�เลือกซื้อที่นอนชิ้นใหม่
โดยไม่คำ�นึงถึงบ๊อกซ์สปริงนั้นไม่คุ้มค�่เลย

สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ๊อกซ์สปริง พลิกไปหน�้ 20



Using and Maintaining a Mattress

The life span of  your mattress will be greatly 
extended if  you follow a few guidelines:
1. Turn the mattress once every three months, 
from top to bottom after the first three months 
and from side to side the next.
2. Vacuum the mattress every three months.
3. Air the mattress occasionally.
4. Do not, in any case, expose the mattress to 
strong sunlight, as heat and UV radiation can 
quickly permanently damage all the materials 
inside a mattress.

Be on allergy alert: Dust mites are responsible 
for many allergic reactions, and they love 
mattresses. To limit the damage, try the following:
1. Change your mattress - mites can, however, 
colonise a mattress within four months.
2. Use a washable mattress protector to prevent 
the build-up of  sweat and dead skin cells (dust 
mites’ food) on a mattress.

ก�รใช้ง�นและดูแลรักษ�ที่นอน
อ�ยุก�รใช้ง�นของที่นอนจะย�วน�นขึ้น ห�กคุณปฏิบัติต�ม
ข้อแนะนำ�ดังต่อไปนี้
1. กลับที่นอนทุกส�มเดือน โดยกลับจ�กหัวไปท้�ยในส�ม
เดือนแรก และจ�กด�้นบนไปด้�นล่�งในส�มเดือนถัดม�
2. ดูดฝุ่นที่นอนทุกส�มเดือน
3. เปิดหน้�ต่�งห้องนอนให้ลมโกรกเป็นครั้งคร�ว เพื่อ
ระบ�ยอ�ก�ศภ�ยในที่นอน
4. ห้�มนำ�ที่นอนไปต�กแดดจัดโดยเด็ดข�ด เพร�ะคว�ม
ร้อนและรังสี UV จะทำ�ให้วัสดุต�่งๆ ในที่นอนเสื่อมสภ�พ
ลงอย่างรวดเร็ว
5. สำ�หรับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ ตัวไรฝุ่นในที่นอนอ�จจะ
กระตุ้นอ�ก�รให้กำ�เริบได้ เพื่อเป็นก�รป้องกัน ควรปูผ้�กัน
เปื้อนที่ถอดซักได้บนที่นอนทุกครั้งเพื่อป้องกันก�รสะสมของ
คร�บเหงื่อไคลต่�งๆ อันเป็นอ�ห�รของไรฝุ่น แม้ว่�ผ้�หุ้ม
ที่นอนจะมีคุณสมบัติป้องกันไรฝุ่นในตัวแล้วก็ต�ม 
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A Box Spring acts as a giant shock absorber 
and lends an added support to the mattress on 
top, thereby significantly increases the mattress’s 
durability. 

Cover Fabric:        -100% cotton in grey-and-white stripes
                             - Plain color Cotton
Warrantee:            7 years
Fire Retardant:     Can be customised to order.

บ๊อกซ์สปริงเป็นเสมือนฐ�นรองรับก�รกระแทกต่�งๆ ที่เกิด
ขึ้นจ�กก�รนอนบนที่นอน ช่วยเสริมก�รรองรับน้ำ�หนักของ
ผู้นอนและยืดอ�ยุก�รใช้ง�นของที่นอน

ผ้�หุ้ม:    -ผ้�ฝ้�ย 100% ล�ยริ้วเท�
         -ผ้�ฝ�้ยสีพื้น
รับประกัน: 7 ปี
ก�รกันไฟ: สั่งทำ�ได้

Box Spring
(Divan)

Standard Size 

ขนาดมาตรฐาน
Dimension

สัดส่วน
inch (นิ้ว)cm. (ซม.) 

Coil Count 

จำานวนวงสปริง
Weight (kg.) 

น้ำาหนัก (กก.)

3.0’ x 6.5’ 

3.5’ x 6.5’ 

4.0’ x 6.5’ 

4.5’ x 6.5’ 

5.0’ x 6.5’ 

5.5’ x 6.5’ 

6.0’ x 6.5’ 

  91 x 198 x 23 

107 x 198 x 23 

122 x 198 x 23 

137 x 198 x 23 

152 x 198 x 23 

168 x 198 x 23 

183 x 198 x 23

36” x 78” x 9” 

42” x 78” x 9” 

48” x 78” x 9” 

54” x 78” x 9” 

60” x 78” x 9” 

66” x 78” x 9” 

72” x 78” x 9”

184

207

253

276

322

345

368

36.7

41.0

45.0

47.8

50.7

69.5

73.7

บ๊อกซ์สปริง

Box Spring’s wheels with break (left) and without break (right). 
ล้อบ๊อกซ์สปริงแบบมีเบรค (ซ้�ย) และไม่มีเบรค (ขว�)

Box spring covered with plain cotton fabric
บ๊อกซ์สปริงแบบหุ้มผ�้ฝ้�ย

Box spring covered with grey and white stripe fabric
บ๊อกซ์สปริงแบบหุ้มผ้�ร้ิวเท�

Box Spring’s stands with compressed felt.
ข�ตั้งบ๊อกซ์สปริงติดพรมอัด



Widely used in luxury hotels, the Sisco Extra 
Bed can be placed in a vertical position and 
conveniently wheeled. The mattress and the 
extra bed can be securely fastened together with 
a strap. 

เตียงเสริมซิสโก้เบดเป็นที่นิยมเป็นอย่�งสูงในโรงแรมระดับ 
4-5 ด�ว โดยตัวเตียงส�ม�รถว�งตั้งขึ้นได้ มีส�ยรัดเตียง
และที่นอนเข�้ด้วยกัน อีกทั้งยังมีล้อที่แข็งแรงมั่นคง ช่วย
ให้เคลื่อนย้�ยได้สะดวก

Sisco Extra Bed’s wheels
ล้อเตียงเสริมซิสโก้เบด 

Sisco Extra Bed with a skirt and head cover
เตียงเสริม Sisco Bed พร้อมสเกิ๊ตและผ�้คลุมหัวเตียง

Sisco Extra Bed with a complete set of beddings 
and head cover
เตียงเสริม Sisco Bed พร้อมเครื่องนอนครบชุด
และผ้�คลุมหัวเตียง   

Sisco Extra Bed 
with Project Mattress

Accessories 
for Sisco Extra Bed

เตียงเสริมซิสโก้เบด
พร้อมที่นอนสปริงรุ่น Project 

อุปกรณ์เสริมสำ�หรับเตียงเสริมซิสโก้เบด
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Specification

รายละเอียด
Material

วัสดุ
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

Sisco Extra Bed

เตียงเสริมซิสโก้เบด

Project Mattress 

ที่นอนสปริง
รุ่น Project 

High-quality steel frame with 

hardwood headboard and 

hardboard panel attached.

โครงเหล็กอย่างดียึดติดกับหัวเตียง
ไม้เนื้อแข็ง พื้นเตียงเป็นไม้อัด มีคาน
ไม้รองรับอย่างแข็งแรง 

Cover fabric: 100% cotton in 

grey-and-white stripes

Coil Count: 231 

ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 100% ลายริ้วเทา
จำานวนวงสปริง: 231

26 

22   

99 x 186 x 58

99 x 183 x 20

39” x 73” x 23”

39” x 72” x 8”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)



Easy to use, highly durable and mobile, the 
Hardboard Extra Bed is very popular among 
hotels and resorts. Both the mattress and the 
extra bed can be folded together in half  for easy 
storage (see picture).

เตียงเสริมไม้ฮ�ร์ดบอร์ดมีคว�มแข็งแรง เคลื่อนย้�ยสะดวก 
ใช้ง�นง่�ย ประหยัดพื้นที่ใช้สอย ส�ม�รถพับเก็บทั้งที่นอน
และเตียงเสริมเข้�เป็นชิ้นเดียวกัน (ดังภ�พ)

Hardboard
Extra Bed with 
Polyurethane Foam 
Mattress
เตียงเสริมไม้ฮ�ร์ดบอร์ด พร้อมท่ีนอนฟองน้ำ� 

Specification

รายละเอียด
Material

วัสดุ
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

Hardboard Extra 

Bed

เตียงเสริมไม้ฮาร์ด
บอร์ด

Polyurethane 

Foam Mattress 

ที่นอนฟองน้ำา

Hardboard of 10mm thickness 

attached to high-quality steel 

frame 

ไม้ฮาร์ดบอร์ดหนา 10 มม. ยึดติด
กับโครงเหล็กที่ผ่านการอบสีในความ
ร้อนสูงมาเป็นอย่างดี

High-density polyurethane foam

Cover Fabric: 100% cotton in 

grey andwhite stripes 

ฟองน้ำาความหนาแน่นสูงอย่างดี
ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 100% ลายริ้วเทา

25.4

5.2

91 x 193 x 30

91 x 193 x 10

    

36” x 76” x 12”

36” x 76” x 4”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)
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Sun Lounger
เบ�ะริมสระน้ำ� 

 Filling          

ไส้
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
 Care Instruction

การดูแลรักษา

100% cotton percale in white,

220 threads per square inch

ผ้าฝ้าย 100%, 
220 เส้นต่อตารางนิ้ว

สีขาว 

Dry clean only.

ซักแห้งเท่านั้น

100% polyester fibre balls

ใยโปลีเยสเตอร์ 100%  
  





เตียงเด็กลูกกรงไม้สักหรือไม้ย�งพับได้ 
พร้อมที่นอนฟองน้ำ�  

The Baby Cot is suitable for babies up to five 
years of  age and can be conveniently folded and 
moved. The teakwood or rubberwood has been 
heat-treated to eliminate all traces of  fungi and 
mold, making it safe for babies.

เตียงสำ�หรับเด็กแรกเกิดจนถึงอ�ยุ 3 ปี ส�ม�รถพับเก็บ
ได้ง่�ยและเคลื่อนย้�ยได้สะดวก โครงเตียงเป็นไม้สักหรือ
ไม้ย�งผ่�นก�รอบฆ่�เชื้ออย่�งดี ปลอดภัยสำ�หรับเด็ก

Specification

รายละเอียด
Material

วัสดุ

External

when not folded

ภายนอกเมื่อกางออก

Internal

when not folded

ภายในเมื่อกางออก

Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

 External

when folded

ภายนอกเมื่อพับ

Teakwood Baby Cot 

เตียงเด็กลูกกรงไม้สัก

Heat-treated teakwood

ไม้สักแท้ เคลือบน้ำายากันมอด
ผ่านการอบฆ่าเชื้ออย่างดี   

76 x 127 x 112cm.

30” x 50” x 44”

69 x 122 x 61 cm.

27” x 48” x 24”

28.5 18 x 127 x 112 cm.

7” x 50” x 44”

Rubberwood Baby Cot 

เตียงเด็กลูกกรงไม้ยาง

Heat-treated rubberwood

ไม้ยางผ่านการอบฆ่าเชื้ออย่างดี   

79 x 136.5 x 109 cm.

31” x 53.7” x 43”

80 x 140 x 110 cm.

31.5” x 55” x 43”

28.5 19.5 x 136.5 x 112 cm.

7.7” x 53.7” x 44”

Polyurethane Foam Mattress 

for Teakwood Baby Cot

รายละเอียดที่นอนฟองน้ำา
สำาหรับเตียงเด็กลูกกรงไม้สัก

Premium-quality high-density 

polyurethane foam

ฟองน้ำาความหนาแน่นสูงอย่างดี

2 69 x 122 x 8 cm.

27” x 48” x 3”

Polyurethane Foam Mattress

for Rubberwood Baby Cot 

รายละเอียดที่นอนฟองน้ำา
สำาหรับเตียงเด็กลูกกรงไม้

Premium-quality high-density 

polyurethane foam

ฟองน้ำาความหนาแน่นสูงอย่างดี

2 72 x 131 x 13 cm.

28.5” x 51.5” x 5”

Baby Cot’s wheels

ล้อเตียงเด็กลูกกรงไม้   

Teakwood Baby Cot in different modes of use
เตียงเด็กไม้สักในลักษณะก�รพับต�่งๆ 

Accessories for Baby Cot
อุปกรณ์เสริมสำ�หรับเตียงเด็ก
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Dimension

ขนาด

Rubberwood Baby Cot in different modes of use
เตียงเด็กไม้ย�งในลักษณะก�รพับต�่งๆ 

Foldable Teakwood
or Rubberwood
Baby Cot with
Polyurethane Foam
Mattress



Double Decker Bed is suitable for accommo-
dation projects with limited space, such as a 
dormitory. The bed frame can be disassembled 
for convenient transport.   

เตียงเหล็กสองชั้นเหม�ะสำ�หรับโครงก�รที่ต้องก�รประหยัด
พื้นที่ใช้สอย อ�ทิเช่น หอพักพนักง�น ค่�ยทห�ร หอพัก
นักศึกษ� เป็นต้น โครงเตียงเหล็กส�ม�รถถอดประกอบได้

Specification

รายละเอียด
Material

วัสดุ
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

Double Decker Bed

เตียงเหล็กสองชั้น

Polyurethane Foam 

Mattress 

ที่นอนฟองน้ำา

Scratch-resistance high-quality 

steel frame

โครงเหล็กอย่างดี ผ่านการอบความ
ร้อนเพื่อป้องกันการหลุดลอกของสี

Premium-quality high-density 

polyurethane foam

Cover: 100% cotton in grey-and-

white stripes

ฟองน้ำาความหนาแน่นสูงอย่างดี 
ผ้าหุ้ม: ผ้าฝ้าย 100% ลายริ้วเทา

45.5 

5.2

Double Decker Bed 
with Polyurethane 
Foam Mattresses
เตียงเหล็กสองชั้น พร้อมที่นอนฟองน้ำ� 

91 x 200 x 180

 

91 x 198 x 10

 

36” x 79” x 71”

36” x 78” x 4”

Dimension

ขนาด
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)
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BEDDING
เครื่องนอน

Polyester Comfort
Mattress
เบ�ะรองบนที่นอนโปลีเอสเตอร์

A Polyester Comfort Mattress can help soften 
the feel of  any mattress.

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only.

ก�รว�งเบ�ะรองบนที่นอนโปลีเยสเตอร์บนที่นอนจะช่วยให้
ที่นอนมีคว�มนุ่มม�กขึ้น

ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ซักแห้งเท�่นั้น 

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Standard Size (cm.)

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

100% cotton percale in white, 205 

threads per square inch

ผ้าฝ้าย 100% 
205 เส้น ต่อตารางนิ้ว สีขาว

91 x 198 x 7

107 x 198 x 7

183 x 198 x 7

2.7

3.0

5.0

100% polyester fibre

ใยโปลีเยสเตอร์ 100%



Filled with highly-resilient polyester fibre balls, 
the Polyester Pillow provides a comfortable 
support for a good night sleep.

หมอนใยสังเคร�ะห์

หมอนใยสังเคร�ะห์บรรจุด้วยเส้นใยโปลีเยสเตอร์แบบ Fibre 
Ball ซึ่งมีคุณสมบัติคืนตัวได้ดี ช่วยให้คว�มนุ่มสบ�ย 
รองรับศีรษะได้อย่�งพอเหม�ะ

Polyester
Pillow

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only 
Note: The heavier the pillow, the higher is its 
height and the firmer its feel.

ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ซักแห้งเท�่นั้น 
หม�ยเหตุ: ยิ่งหมอนมีน้ำ�หนักม�กเท�่ใด ก็จะยิ่งมีคว�มสูง
และคว�มแน่นม�กขึ้นเท�่นั้น

Duck Feather
Comfort
Mattress
เบ�ะรองบนที่นอนขนเป็ด

A Duck Feather Comfort Mattress can 
luxuriously soften the feel of  any mattress.

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only. 

ก�รว�งเบ�ะรองที่นอนขนเป็ดบนที่นอนจะช่วยให้ที่นอนมี
คว�มนุ่มและหรูหร�ม�กขึ้น

ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ซักแห้งเท่�นั้น 

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Standard Size (cm.)

ขนาดมาตรฐาน (ซม.)
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

100% cotton cambric, 230 

threads per square inch, 

in white

ผ้าฝ้าย 100% 
230 เส้น ต่อตารางนิ้ว สีขาว

91 x 198 x 7

107 x 198 x 7

183 x 198 x 7

2.7

3.0

5.0

30% white duck down, 

70% duck feather 

(or any other combinations 

as specified)

ขนเป็ด 30% ก้านขนเป็ด
70% หรือแล้วแต่จะระบุ
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Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (g.)

น้ำาหนัก (กรัม.)

Mixed cotton fabric in white

ผ้�ฝ�้ยผสม สีข�วขัดมัน

48 x 74
48 x 74
48 x 74
51 x 91

19” x 29”
19” x 29”
19” x 29”
20” x 36”

800
900
1,000
1,000

100% polyester 
fibre balls 

ใยโปลีเยสเตอร์แบบ 
Fibre Balls 

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)



Filled with high quality microfibres of  superior 
quality to those used in a Microfibre Pillow, The 
Hypoallergenic Pillow is luxuriously soft in very 
much the same way as a down feather pillow. 
The pillow is covered with high quality cotton 
cambric that cannot be penetrated by the fibres 
within. The Hypoallergenic Pillow is suitable 
for those who suffer from allergies and cannot 
sleep on down feather pillows or other pillows 
filled with natural fibres.

หมอนไฮโปอัลเลอร์เจนิค

ด้วยเทคโนโลยีล�่สุดของเส้นใยไมโครไฟเบอร์ที่มีคุณภ�พสูง
กว่�ที่ใช้ในหมอนไมโครไฟเบอร์ หมอนไฮโปอัลเลอร์จีนิคมี
คว�มนุ่มสบ�ยใกล้เคียงกับหมอนขนเป็ดแท้ ตัวหมอนถูก
หุ้มด้วยผ�้คอตตอนแคมบริคที่ผ�่นกรรมวิธีก�รทอที่หน�
แน่นจนเส้นใยไม่ส�ม�รถเล็ดลอดม�จ�กตัวหมอนได้ หมอน
ไฮโปอัลเลอร์จีนิคจึงเหม�ะกับผู้ที่มีอ�ก�รแพ้หมอนที่มีไส้ที่
ทำ�ม�จ�กขนสัตว์ 

Hypoallergernic
Pillow

Care Instruction: Machine washable under 
normal temperature 

Care Instruction: Machine washable under 
normal temperature 

ก�รดูแลรักษ�: ส�ม�รถซักน้ำ�ได้ที่อุณหภูมิปกติก�รดูแลรักษ�: ส�ม�รถซักน้ำ�ได้ที่อุณหภูมิปกติ

Microfibre
Pillow
หมอนไมโครไฟเบอร์

Filled with high quality microfibres whose 
diameter is smaller than that of  normal polyester 
fibres, the Microfibre Pillow is comfortably soft.

หมอนไมโครไฟเบอร์ มีไส้เป็นเส้นใยไมโครไฟเบอร์คุณภ�พสูง
ซึ่งมีขน�ดเล็กกว่�เส้นใยสังเคร�ะห์ปกติ ถูกเคลือบด้วย
ซิลิโคนเพื่อคว�มนุ่มสบ�ยม�กเป็นพิเศษ

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (g.)

น้ำาหนัก (กรัม.)

48 x 74 19” x 29” 1,000100% Microfibre 
เส้นใยไมโครไฟเบอร์ 100%

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (g.)

น้ำาหนัก (กรัม.)

Cotton Cambric
ผ้�คอตตอนแคมบริค

48 x 74 19” x 29” 1,000100% Hypoallergenicfibre 
เส้นใยไฮโปอัลเลอร์เจนิค 100%

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน
cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

Microfibre
ผ้�ใยไมโครไฟเบอร์
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หมอนขนเป็ด

Duck Feather 
Pillow

Often used in luxury hotels, Duck Feather Pillow 
is filled with a combination of  duck and down 
feathers in a desired proportion. The greater 
the proportion of  down feather, the softer is 
the pillow. 

หมอนขนเป็ดเป็นที่นิยมเป็นอย�่งสูงในโรงแรมระดับชั้นนำ�
ของโลกเนื่องจ�กมีคว�มนุ่มสบ�ยเป็นพิเศษ โดยตัวหมอน
จะถูกบรรจุด้วยขนเป็ดและก�้นขนเป็ดในสัดส่วนต�่งๆ 
กันต�มคว�มต้องก�ร ยิ่งสัดส่วนของขนเป็ดมีม�กเท่�ใด 
หมอนก็ยิ่งจะมีคว�มนุ่มม�กขึ้นเท�่นั้น

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (g.)

น้ำาหนัก (กรัม.)

100% cotton 

cambric, 230 threads 

per square inch, in 

white 

ผ้าฝ้าย 100% 230 เส้น
ต่อตารางนิ้ิว สีขาว 

Can be customised to order. 

The heavier the pillow, 

the higher is its height and 

the firmer its feel. 

สั่งทำาได้ตามต้องการ ยิ่งหมอนมี
น้ำาหนักมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความ
สูงและความแน่นมากขึ้นเท่านั้น

Duck and down 

feathers 

ขนเป็ดและก้าน
ขนเป็ด

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only. ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ซักแห้งเท�่นั้น

The environmentally friendly Natural Rubber 
Latex Foam Pillow is highly flexible and helps 
support the neck bone in the correct S-position
and keep the spine straight. In addition, natural 
rubber latex foam is a non-allergenic, anti-fungi 
and anti-dust mite material.

หมอนย�งพ�ร�ธรรมช�ติ

หมอนย�งพ�ร�ธรรมช�ติ มีคว�มยืดหยุ่นสูง ช่วยรองรับ
กระดูกคอให้อยู่ในรูปทรงตัว S ที่ถูกต้องเมื่อนอนหง�ย
และช่วยให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงเม่ือนอนข้�ง 
นอกจ�กน้ี หมอนย�งพ�ร�ยังลดคว�มเสี่ยงในก�รเกิดโรค
ภูมิแพ้ ต่อต้�นแบคทีเรียและไม่สะสมไรฝุ่น ถ่�ยเทอ�ก�ศ
ได้ดี

Natural Latex 
Foam Pillow

Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (kg.)

น้ำาหนัก (กก.)

High-quality stretchable

Jersey fabric 

ผ้ายืด Jersey อย่างดี

1.45100% natural rub-

ber latex foam 

ยางพาราธรรมชาติ 
100%

Care Instruction: Aired in shade. Do not expose 
to sunlight. The cover can be removed and 
machine-washed at 60 degrees Celsius. 

ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ห้�มต�กแดด ปลอก
ส�ม�รถถอกซักได้ที่อุณหภูมิ 60 องศ�เซลเซียส

35.5 x 61 x 12.7 14” x 24” x 5”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)

48 x 74

51 x 91

19” x 29”

20” x 36”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)



Filling

ไส้ 
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม
Weight (g.)

น้ำาหนัก (กรัม.)

100% cotton cambric, 

230 threads per 

square inch, in white 

ผ้าฝ้าย 100% 230 เส้น
ต่อตารางนิ้ิว สีขาว 

Can be customised to order. 

The heavier the pillow, 

the higher is its height and 

the firmer its feel. 

สั่งทำาได้ตามต้องการ ยิ่งหมอนมี
น้ำาหนักมากเท่าใดก็จะยิ่งมีความ
สูงและความแน่นมากขึ้นเท่านั้น

Goose and 

down feathers 

ขนห่านและก้าน
ขนห่าน

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only. ก�รดูแลรักษ�: ต�กลมในที่ร่ม ซักแห้งเท่�นั้น

หมอนขนห่าน

Goose Feather 
Pillow

Selected only by the world’s most luxurious 
hotels due to its high cost, the sumptuously soft 
Goose Feather Pillow is filled with a combination 
of  goose and down feathers in a desired 
proportion. The greater the proportion of  down 
feather, the softer is the pillow.
 หมอนขนห่�นมีคว�มนุ่มสบ�ยเป็นอย�่งยิ่ง มักจะเป็นที่นิยม
ใช้ในโรงแรมที่หรูหร�ที่สุดของโลก เนื่องจ�กมีร�ค�สูงเป็น
พิเศษ ตัวหมอนจะถูกบรรจุด้วยขนห�่นและก้�นขนห่�นใน
สัดส่วนต่�งๆ กันต�มคว�มต้องก�ร ยิ่งขนห่�นมีสัดส่วน
ม�กเท่�ใด หมอนก็ยิ่งจะมีคว�มนุ่มม�กขึ้นเท่�นั้น

ปลอกหมอนแบบต่�งๆ

Different Types of  
Pillowcases

แบบธรรมด� มีลิ้น

แบบมีปีก มีกุ๊น มีลิ้น

Front
ด้านหน้า

Back
ด้านหลัง

แบบมีปีก
Oxford

Housewife with overlap

Oxford with border and overlap
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48 x 74

51 x 91

19” x 29”

20” x 36”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน

cm. (ซม.) inch (นิ้ว)



ผ้�กันเปื้อนแบบ Regular ผ้�กันเปื้อนแบบ Deluxe

Regular
Mattress
Protector

Deluxe
Mattress
Protector

The Regular Mattress Protector comes with 
elastic bands at all four corners for easy use.

The Deluxe Mattress Protector comes with 
elastic bands at all four corners and covers, in 
addition to the top part of  the mattress, all four 
side panels. 

ผ้�กันเปื้อนแบบรัดมุมด้วยแถบย�งยืดสี่ด�้น ใช้ง�นง�่ย ผ�้กันเปื้อนแบบรัดมุม คลุมถึงพนังด�้นล่�งเพื่อคว�ม
เรียบร้อย 

Filling

ไส้ 
Filling

ไส้ 
Quilted Fabric

ผ้าเดินลาย
Quilted Fabric

ผ้าเดินลาย

Mixed cotton fabric 

in white.

ผ้าฝ้ายผสมสีขาว

100% cotton cambric, 

180 threads per 

square inch, in white 

ผ้าฝ้าย 100% 
180 เส้นต่อตารางนิ้ิว
สีขาว 

100% polyester fibres

 

ใยโปลีเยสเตอร์ 100%

100% polyester fibres 

ใยโปลีเยสเตอร์ 100%

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน 

cm. (ซม.)       ft. (ฟุต)

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน 

cm. (ซม.)       ft. (ฟุต)

3.5 x 6.5

5.0 x 6.5

6.0 x 6.5

3.5 x 6.5

5.0 x 6.5

6.0 x 6.5

107 x 198

152 x 198

183 x 198

107 x 198 x 20

152 x 198 x 20 

183 x 198 x 20

Machine washable, 

60 degrees Celsius

สามารถซักน้ำาได้ที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส

Machine washable, 

60 degrees Celsius

สามารถซักน้ำาได้ที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส

Care Instruction     

การดูแลรักษา
Care Instruction     

การดูแลรักษา
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ผ้�นวมไส้ใยไมโครไฟเบอร์
หุ้มผ้� Cotton Cambric

Microfibre
Duvet

Filled with extra-soft microfibres,
the Microfibre Duvet is currently highly 
popular among hotels and resorts.

ผ้�นวมไส้ใยไมโครไฟเบอร์เป็นผ�้นวมที่ได้รับคว�มนิยมม�ก
ในปัจจุบัน บุด้วยใยสังเคร�ะห์ชนิดนุ่มลื่นพิเศษ หุ้มด้วยผ�้
Cotton Cambric

152 x 203 60” x 80”

178 x 229 70” x 90”

229 x 254 90” x 100”

Filling

ไส้
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม

100% Microfibre 

เส้นใยไมโครไฟเบอร์ 
100%

Cotton Cambric, 230 threads per 

square inch, in white

Cotton Cambric 230 เส้นต่อตาราง
นิ้ว สีขาว

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน 

cm. (ซม.)           inch (นิ้ว)

Care Instruction: Machine washable,

60 degrees Celsius.

Weight: Can be customised to order. The heavier, 

the warmer. 

ก�รดูแลรักษ�: สามารถซักน้ำาได้ที่อุณหภูมิ 
60 องศาเซลเซียส ระดับอัตราการหมุนปกติ
น้ำ�หนัก: สั่งทำาได้ตามต้องการ ยิ่งผ้านวมมีน้ำาหนักมาก
เท่าใด ก็จะยิ่งให้ความอบอุ่นมากขึ้นเท่านั้น 

ผ้�ห่มอะครีลิค 
Acrylic Blanket

Standard blanket for 3-star hotels and resorts.

ผ้�ห่มอะครีลิคเป็นผ้�ห่มม�ตรฐ�นสำ�หรับโรงแรมและรีสอร์ท
ระดับ 3 ด�ว

Fabric

เนื้อผ้า 
Weight (pound)

น้ำาหนัก (ปอนด์)

80% Acrylic, 20% Polyester 

อะครีลิค 80% โปลีเยสเตอร์ 20%

Care Instruction: Dry clean only. ก�รดูแลรักษ�: ซักแห้งเท่�นั้น

3.0

4.0

5.0

152 x 203 60” x 80”

178 x 229 70” x 90”

203 x 254 80” x 100”

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน 

cm. (ซม.)           inch (นิ้ว)



แบบผูกเชือก

แบบมีซิป

With Ribbon

With Zip

ผ้านวมไส้ขนเป็ด

Duck Feather 
Duvet

Preferred by luxury hotels, the Duck Feather 
Duvet is filled with a combination of  duck and 
down feathers in a desired proportion. The 
greater the proportion of  down feather, the 
softer is the duvet. 

ผ้�นวมไส้ขนเป็ดเป็นที่นิยมเป็นอย่�งสูงในโรงแรมระดับ
ชั้นนำ�ของโลก เนื่องจ�กมีคว�มนุ่มสบ�ยเป็นพิเศษ โดย
ตัวหมอนจะถูกบรรจุด้วยขนเป็ดและก้�นขนเป็ดในสัดส่วน
ต่�งๆ กันต�มคว�มต้องก�ร ยิ่งสัดส่วนของขนเป็ดมีม�ก
เท่�ใด ผ้�นวมก็ยิ่งจะมีคว�มนุ่มม�กขึ้นเท่�นั้น

Position of  ribbons used to tie 
a duvet to its cover.

ตำ�แหน่งเชือกที่ใช้ผูกไส้ผ้�นวมเข�้
กับปลอก

152 x 203 60” x 80”

178 x 229 70” x 90”

229 x 254 90” x 100”

Filling

ไส้
Cover Fabric

ผ้าหุ้ม

60% White Duckdown, 

or as specified 

ขนเป็ด 60% ก้านขนเป็ด 
40% หรือแล้วแต่จะระบุ 

100% cotton percale, 230 threads per 

square inch, in white 

ผ้าฝ้าย 100% 230 เส้นต่อตารางนิ้ว สีขาว 

Standard Size

ขนาดมาตรฐาน 

cm. (ซม.)           inch (นิ้ว)

Weight: Can be customised to order. The heavier, 

the warmer. 

Care Instruction: Aired in shade. Dry clean only.

น้ำ�หนัก: สั่งทำาได้ตามต้องการ ยิ่งผ้านวมมีน้ำาหนักมาก
เท่าใด ก็จะยิ่งให้ความอบอุ่นมากขึ้นเท่านั้น 

ก�รดูแลรักษ�: ตากลมในที่ร่ม ซักแห้งเท่านั้น

ปลอกผ้�นวมแบบต่�งๆ

Different Types of  
Duvet Covers
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ผ้าปูที่นอน 
Bed Linens

Type 

ประเภท
Property

คุณสมบัติ

100% Cotton Percale 
in Various Thread Counts

Cotton 120T

Cotton 180T

Cotton 220T

Cotton Satin 250T

Cotton Satin 310T

Cotton Satin 500T

Cotton Satin Percale 
in Various Thread Counts

T/C Percale 

ผ้�ฝ้�ยซ�ตินริ้ว

ผ้� T/C 180 เส้น

ผ้�ฝ้�ย 100% ในเนื้อต�่งๆ

Thick, relatively coarse, highly durable and easy to wash, 

cotton 120T is an economical option.  

ซักง่าย เนื้อหนา ทนทาน ราคาย่อมเยา

Thick, fine, highly durable and easy to wash,

cotton 180T is another economical option. 

ซักง่าย เนื้อหนา นุ่ม และละเอียดปานกลาง ทนทาน ราคาย่อมเยา 

Soft, fine, tightly woven and easy to wash and iron,

cotton 220T is a reasonably priced option. 

ซักง่าย เนื้อแน่น นุ่ม และละเอียด

Type 

ประเภท
Stripe Width

ขนาดริ้ว

Cotton Satin 218T

Cotton Satin 250T 

Cotton Satin 310T

8mm.-wide stripes.

ขนาดเล็ก 8 มิลลิเมตร

25mm.-wide stripes. 

ขนาดกลาง 25 มิลลิเมตร

30mm.-wide stripes. 

ขนาดใหญ่ 30 มิลลิเมตร

Extra soft, very fine and easy to wash and iron, 

cotton satin 310T is the fabric of choice for luxury hotels and 

resorts. 

Sensuously soft, extremely fine and easy to wash, 

cotton satin 500T is regularly selected by the world’s most 

exclusive hotels and resorts.   

ซักง่าย เนื้อบาง นุ่ม เนียน และละเอียดที่สุด

เนื้อผ้�นุ่ม เย็นสบ�ย ทอขึ้นเง�สวยง�ม รีดง่�ย ควรถนอม
เนื้อผ้�ด้วยก�รซักในอัตร�เร่งค่อนข้�งต่ำ� 

ผ้า T/C เป็นเนื้อผ้าทอผสมระหว่างเส้นใยโพลีเยสเตอร์ 
(65%) และเส้นใยฝ้าย (35%) มีความทนทานสูง เหมาะ
สำาหรับการใช้งานบ่อยครั้ง ซักรีดและดูแลรักษาง่าย 

Soft with a fine sheen and easy to iron, cotton 
satin is highly popular among luxury hotels. The 
fabric is best washed under low cycles. 

T/C percale (65% polyester and 35% cotton) is 
highly durable and easy to laundry.

30 mm.-wide stripes

ริ้วกว้าง 30 มม.   
25 mm.-wide stripes

ริ้วกว้าง 25 มม.   
8 mm.-wide stripes

ริ้วกว้าง 8 มม.   
Soft, very fine and easy to wash and iron, 

cotton satin 250T is the fabric of choice for luxury hotels and 

resorts. 

Cotton Satin 550T 30mm.-wide stripes. 

ขนาดใหญ่ 30 มิลลิเมตร
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แบบโรงแรมส�มด�ว แบบโรงแรมห้�ด�ว 

Standard 
Format

Luxury
Format

Mattress Protector

ผ้ากันเปื้อนMattress Protector

ผ้ากันเปื้อน

Duvet

ผ้านวม
Acrylic Blanket

ผ้าห่มอะครีลิค

Comfort Mattress

เบาะรองบนที่นอน

Bed Sheets

ผ้าปูที่นอน

Bed Sheets

ผ้าปูที่นอน

ก�รปูผ้�ปูแบบต�่งๆ

Different Ways to 
Make a Bed





Towels
ผ้�เช็ดตัว

100% high-quality 2-ply terry cotton fabric. 
Logo embroidery and colours can be com-
pletely customised.  

ผ้�ขนหนูฝ้�ย 100% ทอเส้นด้�ยคู่ ขนส้ัน แน่นทุกต�ร�งน้ิว 
ซับน้ำ�ได้เป็นอย�่งดีเยี่ยม ส�ม�รถสั่งทอ ปักโลโก้ 
และย้อมสีได้ต�มต้องก�ร

Type of Towels

รูปแบบผ้าขนหนู
Standard Size (inch)

ขนาดมาตรฐาน (นิ้ว)
Colour Available

สี

27” x 54”
30” x 60”

12” x 12”

15” x 30”

18” x 28”

12, 14
16, 18

1.5

3.5

8

White, Blue, Pink, Green 
and Yellow

ข�ว น้ำ�เงิน ชมพู เขียว เหลือง

White
ขาว

White
ขาว

White
ขาว

Body Towel 
ผ�้เช็ดตัว

Face Towel 
ผ้�เช็ดหน้�

Hand Towel 
ผ้�เช็ดมือ 

Bathmat 
ผ้�เช็ดเท้�

Weight (Pound)

น้ำาหนัก (ปอนด์)

ACCESSORIES
เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด
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Bathrobes

SlippersNapkins

ชุดคลุมอ�บน้ำ�

รองเท้�แตะใส่ในห้องผ้�เช็ดป�ก 

Valour
แบบว�ลัวร์

Valour
แบบว�ลัวร์

Waffle Texture
แบบวัฟเฟิ้ล

Cotton Fabric (Dobby)
แบบผ้�ฝ้�ย (ด็อบบี้)

Waffle Texture
แบบวัฟเฟิ้ล

Cotton Fabric (Dobby)
แบบผ้�ฝ้�ย (ด็อบบี้)

Cotton Satin Fabric
แบบผ้�ฝ้�ยซ�ติน



THAILAND INTERNATIONAL
ประเทศไทย ต่�งประเทศ

สำ�นักง�นใหญ ่
บริษัท สมพลเบดดิ้ง แอนด์ แมทเทรส อินดัสตรี จำ�กัด 
1388, 1390, 1392 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง     
เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ (66 2) 322-5577-8, 322-4320-2  
โทรส�ร  (66 2) 322-7755  
info@springmate.com 

ภูเก็ต 
ศูนย์ที่นอนภูเก็ต
111/1 ถ.เทพกษัตรีย์ ต.ศรีสุนทร อ.ถล�ง จ.ภูเก็ต
โทรศัพท์ (66 76) 617-622-3 
โทรส�ร (66 76) 617-624 

Head Office
Somphol Bedding and Mattress Industry Co., Ltd.  
Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 
THAILAND 
Tel. (66 2) 322-5577-8, 322-4320-2  
Fax. (66 2) 322-7755  
info@springmate.com  

Cambodia
Springmate Mattress (Cambodia)  
No. 227Eo, Mao Tse Tung Blvd.  
Sangkat Toul Sway Prey 1  
Khan Chamkarmorn, Phnom Penh  
CAMBODIA  
Tel. (855 11) 891 096  
Fax. (855 23) 987 584 
 
Laos
Lao Vieng Furniture  
318 Luang Prabang Rd.  
Ban Nakham  
Sikhottabong District, Vientiane  
LAO PDR  
Tel. (856 21) 251 039  
Fax. (856 21) 251 040 

Nepal
S.N. Joshi & Sons Co. Pvt. Ltd.
www.snjoshi.com.np
Lagankhel, Lalitpur
Kathmandu, NEPAL
Tel. (977 1) 500 4047, 554 8418
Fax. (977 1) 522 3864
sales@snjoshi.com.np 

Vietnam
Dong Duong Building Material Co.,Ltd.
www.dongduong.com.vn
• Hanoi - Tu Liem District, Do Xuan Hop St.,
  My Dinh National Stadium, Tu Liem, Hanoi
  VIETNAM
  Tel. (84 4) 3853 5985
  Fax. (84 4) 3853 7716
  sales@dongduong.com.vn

• Hanoi - Dong Da District, 27 Thai Thinh
  Dong Da District, Hanoi
  VIETNAM
  Tel. (84 4) 3853 9594
  Fax. (84 4) 3853 7716
  sales@dongduong.com.vn

• Ho Chi Minh City - 268 Ly Thuong Kiet St.
  Dist. 10, Ho Chi Minh City
  VIETNAM
  Tel. (84 8) 3865 0891
  Fax. (84 8) 3865 9070
  sales@dongduong.com.vn

Viet Hotel Solutions Corporation
www.vietsolutions.vn 
6th Floor, ML Building,
125/11 Nguyen Cuu Van St.,
Binh Thanh Dist., Ho Chi Minh City,
VIETNAM 
Tel. (84 8) 3514 6965    
Fax. (84 8) 3514 6964   
info@vietsolutions.vn
www.vietsolutions.vn

Maldives
Sis N Bro Pvt., Ltd.
Shore Side Comfort & Style
Alikileyfaanu Magu, Male
MALDIVES
Tel. (960) 333 3865
Fax. (960) 333 3865
sisnbro@dhinet.net.mv

Super Power Co., Ltd.
17, 19 Soi Lasalle 75, Sukhumvit Rd., Bangna, 
Bangna, Bangkok 10260 THAILAND
Tel. +66 (0) 2748 6507, +66 (0) 2398 8809
Fax. +66 (0) 2748 6508
spphon@gmail.com 

Myanmar
Luxury World Co., Ltd.
Block 5, Room No. 18, Flower Street,
Mingalar City Complex, 73street,
Chan Mya Tharsi Township, Mandalay,
MYANMAR
Tel. (95 9) 9100 9988
luxuryworldcompany@gmail.com

www.springmate.com

Phuket
Phuket Mattress Center 
111/1 Thepkasatree Rd. Srisunthorn, Talang 
Phuket, THAILAND
Tel. (66 76) 617-622-3  
Fax. (66 76) 617-624 

CONTACT 
ติดต่อสปริงเมท 

38 |  3942 |43

`



Somphol Bedding and Mattress Industry Co., Ltd.  

1388, 1390, 1392 Srinakarin Rd., Suanluang, Bangkok 10250 THAILAND   

Tel. +66 (0) 2322 5577-8, +66 (0) 2322 4320-2  Fax. +66 (0) 2322 7755  info@springmate.com

www.springmate.com


