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เก่ียวกับ Hugo Stoff 

Hugo Stoff เป็นแบรนด์ผ้ารองงานปักคุณภาพอันดับต้นๆของประเทศ ท่ี
ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าในอัตสาหกรรมส่ิงทอมาอย่างยาวนาน เราเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการผลิตและจัดจ าหน่ายผ้ารองปักชนิดนอนวูฟเวนและวูฟ
เวน ผ้ารองปักชนิดพิเศษส าหรับการปักลายและผ้าลูกไม้ในอุตสาหกรรมส่ิง
ทอ 
 
บริษัทเราก่อต้ังในปีพ.ศ. 2531 และ Hugo Stoff มีสินค้ามากถึง 20 ชนิด ไม่
ว่าจะเป็นวีราเน่รองปักและผ้ารองปักชนิดต่างๆ  สินค้าของเราได้ส่งออก
และใช้ส าหรับโรงงานการ์เม้นช้ันน าท่ัวโลก 
 

 

• จ าหน่ายมาแล้วมากกว่าหน่ึงพันล้านหลา และมีแนวโน้มจะเติบโตใน
ตลาดมากข้ึน 

• รองรับการผลิตเส้ือผ้าได้มากกว่า 500 ล้านช้ินต่อปี 
• สินค้าสต๊อกแน่นตลอดเวลาและไม่มีข้ึนต ่า 

ค่านิยม 

 

 

  

ความสม ่าเสอมของคุณภาพ 

ส่ิงส าคัญในการผลิตเส้ือผ้าคือคุณภาพวัตถุดิบท่ีมีความ
สม ่าเสมอและคงท่ี เราจึงให้ความส าคัญกับกระบวนการ
ผลิตเป็นอย่างมาก เพ่ือให้แน่ใจว่าสินค้าของเราดีท่ีสุด
ส าหรับลูกค้าเสมอ 

มีสต๊อกพร้อมส่ง 

เวลาเป็นส่ิงส าคัญในอุตาสาหกรรมส่ิงทอ เราจึงใช้กลยุทธ์
การจัดการสต๊อกสินค้าท่ีพร้อมส่งตลอดเวลา เพ่ือช่วยร่น
ระยะเวลาให้โรงงานสามารถผลิตสินค้าและจัดส่งงานได้
ตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

มีสินค้าครบวงจร 

เน่ืองด้วยการผลิตเส้ือผ้าเป็นงานท่ีไร้ขอบเขต การ
เลือกวัตถุดิบในการผลิตจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ด้วยเหตุน้ี
แบรนด์ของเราจึงมีตัวเลือกหลากหลายรูปเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการท่ีแตกต่างในอุตสาหกรรม 

ความน่าเช่ือถือและความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจเป็นส่ิงส าคัญในอุตสาหกรรมส่ิงทอ ไม่วาง
ความต้องการผลิตงานของเป็นแบบไหน เราเช่ือว่าเรา
สามารถและพร้อมท่ีจะสนันสนุนคุณในทุกๆวันตลอดท้ัง
สัปดาห์ 
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สินค้าของเรา 
วีราเน่รองปักชนิดนอนวูฟเวน 
วีราเน่ฉีก: ใช้ส าหรับงานปักโลโก้และลายปักขนาดเล็ก หลังจากปักงานเสร็จสามารถฉีกออกได้ง่าย ไม่ท้ิงเศษผ้าบนช้ินงาน 
 
• ใช้ส าหรับงานปักโลโก้ เช่น เส้ือกีฬาและเส้ือยูนิฟอร์ม 
• สามารถฉีกอออกได้ง่าย ไม่ท้ิงคราบหลังช้ินงาน 
• ผลิตจากผ้าคอตตอนคุณภาพดี 100% 
• ไม่มีสารฟอร์มาลีนและสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ 
• ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์เส้ือผ้าแฟช่ันและกีฬาช้ันน าระดับโลก 
• มีสีขาวและสีด าให้เลือก (ทนต่อการตกสี) 
• มีให้เลือกถึง 8 ขนาด ต้ังแต่ 20 – 100 GSM หน้ากว้าง 40 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณการ
ส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 มาตรฐานสินค้า 
 รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 

 800EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 900EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 1000EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 1500EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 2000EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 3000EENF 40” x 100 หลา สีขาว 
 1035EEB 40” x 100 หลา สีด า 
 1050EEB 40” x 100 หลา สีด า 
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วีราเน่แข็ง: ใช้รองด้านหลังงานปักเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้ช้ินงาน ในการผลิตเส้ือผ้าวีราเน่ชนิดน้ีจะใช้ส าหรับท าตะเข็บและปลอกคอเส้ือ 
 
• ใช้ส าหรับงานปักต่างๆ เช่น การปักโลโก้  การปักอาร์ม 
• เหมาะส าหรับงานปักท่ีต้องการความแข็งแกร่ง 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ ปก และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเส้ือผ้า 
• สามารถใช้ในการใช้งานการกรองด้วยการทดสอบล่วงหน้า 
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 100% 
• ไม่ฉีกขาด สามารถตัดออกได้ง่าย ขอบไม่เป็นขุย 
• ความหนาสม ่าเสมอสูงตลอดท้ังม้วน 

• รักษาโครงสร้างและไม่แข็งกระด้างหลังการซัก 
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์
ส าหรับทารก 

• มีเฉพาะสีขาว ให้เลือกถึง 7 ขนาด ต้ังแต่ 20 – 130 GSM  
หน้ากว้าง 44 น้ิว 

• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม
ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 

มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
40H 44” x 100 หลา สีขาว 
50H 44” x 100 หลา สีขาว 
80H 44” x 100 หลา สีขาว 
80HH 44” x 50 หลา สีขาว 
100HH 44” x 50 หลา สีขาว 
150HH 44” x 50 หลา สีขาว 
200HH 44” x 50 หลา สีขาว 
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วีราเน่น่ิม: ใช้ในการรองปักช้ินงานท่ีต้องการความอ่อนโยนในการผลิตเส้ือผ้า มักจะใช้ในการผลิตเสือผ้าส าหรับเด็ก ตะเข็บกระดุมและคอ
ปกเส้ือ 
 
• ใช้ส าหรับงานปักต่างๆ เช่น การปักโลโก้  การปักอาร์ม 
• เหมาะส าหรับงานปักท่ีต้องการความอ่อนโยน 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ ปก และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของ
เส้ือผ้า 

• สามารถใช้งานแบบการกรองได้ แต่ต้องท าการทดสอบก่อนใช้
จริง 

• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 100% 
• ไม่ฉีกขาด สามารถตัดออกได้ง่าย ขอบไม่เป็นขุย 

• ความหนาสม ่าเสมอตลอดท้ังม้วน 
• คงความนุ่มและไม่แข็งตัวหลังการซัก 
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์
ส าหรับทารก 

• มีเฉพาะสีขาว 
• มีให้เลือกถึง 4 ขนาด ต้ังแต่ 20-100 GSM หน้ากว้าง 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม
ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
30S 44” x 100 หลา สีขาว 
40S 44” x 100 หลา สีขาว 
50S 44” x 100 หลา สีขาว 
80S 44” x 50 หลา สีขาว 
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วีราเน่กาวแบบแข็ง: ใช้รีดเพ่ือรองด้านหลังงานปักเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงให้ช้ินงาน ในการผลิตเส้ือผ้าวีราเน่ชนิดน้ีจะใช้ส าหรับท าตะเข็บ
และปลอกคอเส้ือ 
 
• ใช้ส าหรับงานปักต่างๆ เช่น การปักโลโก้  การปักอาร์ม 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ ปก และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเส้ือผ้า 
• ช่วยเพ่ิมความแข็งด้านหลังงานปัก 
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์และใช้เน้ือกาวคุณภาพสูง 100% 
• ไม่ฉีกขาด สามารถตัดออกได้ง่าย ขอบไม่เป็นขุย 
• วีราเน่มีความหนาของเน้ือกาวท่ีสม ่าเสมอ 

• สามารถหลอมรวมกับเคร่ืองหลอมชนิดต่อเน่ืองได้ เคร่ือง
รีดร้อนท่ีเหมาะสมหรือเตารีดแบบเส้ือผ้าท่ัวไปก็สามารถได้ 

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์
ส าหรับทารก 

• มีเฉพาะสีขาว มีให้เลือก 3 ขนาด ต้ังแต่ 40 – 100 GSM 
หน้ากว้าง 44 น้ิว 

• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม
ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
40HP 44” x 100 หลา สีขาว 
50HP 44” x 100 หลา สีขาว 
80HP 44” x 50 หลา สีขาว 
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วีราเน่กาวแบบน่ิม: ใช้รีดเพ่ือรองปักช้ินงานท่ีต้องการความอ่อนโยนในการผลิตเส้ือผ้า มักจะใช้ในการผลิตเสือผ้าส าหรับเด็ก ตะเข็บ
กระดุมและคอปกเส้ือ 
 
• ใช้ส าหรับงานปักต่างๆ เช่น การปักโลโก้  การปักอาร์ม 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ ปก และส่วนประกอบอ่ืนๆ ของเส้ือผ้า 
• ช่วยให้ผ้าคงเน้ือสัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม 
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์และใช้เน้ือกาวคุณภาพสูง 100% 
• ไม่ฉีกขาด สามารถตัดออกได้ง่าย ขอบไม่เป็นขุย 
• วีราเน่มีความหนาของเน้ือกาวท่ีสม ่าเสมอ 
• สามารถหลอมรวมกับเคร่ืองหลอมชนิดต่อเน่ืองได้ เคร่ืองรีดร้อนท่ี

เหมาะสมหรือเตารีดแบบเส้ือผ้าท่ัวไปก็สามารถได้ 

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – 
ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก 

• มีเฉพาะสีขาว 
• มีให้เลือก 5 ขนาด ต้ังแต่ 10 – 100 GSM หน้ากว้าง 40 
น้ิวและ 44 น้ิว 

• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม
ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
2000F 40” x 100 หลา สีขาว 
30SP 44” x 100 หลา สีขาว 
40SP 44” x 100 หลา สีขาว 
50SP 44” x 100 หลา สีขาว 
80SP 44” x 50 หลา สีขาว 
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เทอร์โมบอนด์รองปัก: คุณสมบัติของผ้ารองปักชนิดน้ีคือความนุ่มนวลและความเรียบเนียน เหมาะส าหรับใช้รองงานปักเพ่ือเพ่ิมความน่ิม
ด้านหลัง เพ่ือลดความหยาบของลายปัก 
 
• เพ่ิมความน่ิมด้านหลัง เพ่ือลดความหยาบของลายปัก 
• ใช้เพ่ือความหยาบด้านหลังงานปัก เช่น ผ้าและหนังบางชนิด 
• ไม่ระคายเคืองผิว และไม่แข็งตัวหนังซัก 
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 100% 
• ความหนาและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้มีความสม ่าเสมอ 

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์ส าหรับ
ทารก 

• มี สีขาว และ สีด า 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณการ

ส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
0020TB W 44” x 100 หลา สีขาว 
0020TB B 44” x 100 หลา สีด า 
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เทอร์โมบอนด์กาวรองปัก: คุณสมบัติของผ้ารองปักชนิดน้ีคือมีความเรียบเนียนและอ่อนนุ่ม ใช้เพ่ือเพ่ิมความนุ่มของส่วนหลังของงานปัก 
เพ่ือไม่ให้ผ้าหยาบ 
 
• เพ่ิมความน่ิมด้านหลัง เพ่ือลดความหยาบของลายปัก 
• ใช้เพ่ือความหยาบด้านหลังงานปัก เช่น ผ้าและหนังบางชนิด 
• ไม่ระคายเคืองผิว และไม่แข็งตัวหนังซัก 
• ผลิตจากโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 100% 
• ความหนาของเน้ือกาวมีความสม ่าเสมอ 
• สามารถหลอมรวมกับเคร่ืองหลอมชนิดต่อเน่ืองได้ เคร่ือง

รีดร้อนท่ีเหมาะสมหรือเตารีดแบบเส้ือผ้าท่ัวไปก็สามารถได้ 

• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์
ส าหรับทารก 

• มี สีขาว และ สีด า 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณ

การส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
0020FTB W 44” x 100 หลา สีขาว 
0020FTB B 44” x 100 หลา สีด า 
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วีราเน่กาวจุดไข่ปลา: โครงสร้างกาวแบบจุดท่ีมีความสม ่าเสมอสูง ใช้ในการรองปักช้ินงานด้านหลัง เหมาะส าหรับงานท่ีจ้องการความ
อ่อนโยน สามารถใช้ท้ังงานปักและอุตสาหกรรมการผลิตเส้ือผ้า 
 
• ใช้ส าหรับงานปักและเส้ือผ้าคุณภาพสูง 
• เน้ือผ้าและเน้ือกาวมีความสม ่าเสมอสูง 
• ทนต่อการซัก 
• สามารถหลอมรวมกับเคร่ืองหลอมชนิดต่อเน่ืองได้ เคร่ืองรีด

ร้อนท่ีเหมาะสมหรือเตารีดแบบเส้ือผ้าท่ัวไปก็สามารถได้ 

• เน้ือผ้าและกาวผลิตจากวัสดุท่ีมีคุณภาพสูง 100% 
• มี สีขาว และ สีด า 
• มีให้เลือก  3 ขนาด ต้ังแต่ 20 – 100 GSM หน้ากว้าง 40 น้ิว

และ 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม

ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
5010 W 40” x 110 หลา สีขาว 
5010 B 40” x 110 หลา สีด า 
7070 W 40” x 110 หลา สีขาว 
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ผ้าสปันบอนด์: เป็นเน้ือผ้าคุณภาพสูง ใช้ส าหรับรองปักงานคุณภาพสูงท่ีต้องการเน้ือสัมผัสท่ีนุ่ม  ผ้าสปันบอนด์มีความหนาและเน้ือสัมผัส
ท่ีสม ่าเสมอมากกว่า ซ่ึงแตกต่างจากการใช้วีราเน่ชนิดอ่ืนหลายๆช้ัน 
 
• ผ้าสปันบอนด์ผลิตจากโพลีโพรพิลีนคุณภาพสูง 100% 
• ไม่มีสารฟอร์มาลดีไฮด์หรือสารเคมีอันตรายอ่ืนๆ 
• ใช้รองปักช้ินงานส าหรับงานปักคุณภาพสูง 
• สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น การผลิตหน้ากาก กระเป๋า 

การห่อของขวัญและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ 

• ไม่ระคายเคืองผิว และไม่แข็งตัวหนังซัก 
• ความหนาและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้มีความสม ่าเสมอ 
• มี สีขาว และ สีด า 
• มีให้เลือก  8 ขนาด ต้ังแต่ 20 – 100 GSM หน้ากว้าง 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม

ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
4440 W 44” x 220 หลา สีขาว 
4440 B 44” x 220 หลา สีด า 
4460 W 44” x 220 หลา สีขาว 
4460 B 44” x 220 หลา สีด า 
4480 W 44” x 110 หลา สีขาว 
4480 B 44” x 110 หลา สีด า 
4800 W 44” x 110 หลา สีขาว 
4800 B 44” x 110 หลา สีด า 
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วีราเน่รองปักชนิดวูฟเวน 

ผ้าเคมีปก: เป็นรองปักท่ีใช้ส าหรับการผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป ใช้ท าตะเข็บและปลอกคอเส้ือ ส าหรับงานปักจะใช้ขึงเป็นเฟรมและใช้เทปกาว
สองหน้าติดเพ่ือยึดให้อยู่กับท่ี 
 
• ผ้าเคมีรองปักหรือใช้เป็นเฟรมปักงาน 
• ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์และคอตตอนคุณภาพดี 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ และปกเส้ือ 
• เพ่ิมความแข็งของเน้ือผ้าได้ดี 
• ใช้กับเทปกาวสองหน้ายึดแทนการใช้สดึงในการปักงาน 

• วัสดุแข็งแรงและสม ่าเสมอ 
• ไม่สามารถยืดได้และฉีกขาดยาก 
• มีเฉพาะสีขาว 
• มีให้เลือก 3 ขนาด หน้ากว้าง 44 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม

ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
2828 44” x 130 หลา สีขาว 
12000 44” x 60 หลา สีขาว 
20000 44” x 60 หลา สีขาว 
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ผ้าเคมีกาว: เป็นผ้ารองปักคุณภาพสูงท่ีใช้ส าหรับท าตะเข็บและปลอกคอของเส้ือผ้า มีความสม ่าเสมอของเน้ือกาว ความหนา และเน้ือ
สัมผัส 
 
• ใช้ส าหรับท าชายเส้ือ ตะเข็บ และปกเส้ือ 
• ช่วยให้ลายปักมีความแช็งแรงแต่ยังคงความนุ่มของเน้ือสัมผัส 
• เน้ือผ้าและกาวท่ีมีความสม ่าเสมอสูงตลอดท้ังม้วน 
• ผลิตจากผ้าโพลีเอสเตอร์และคอตตอนคุณภาพดี 

• จุดหลอมเหลวอยู่ท่ี 165 – 175 องศาเซลเซียส (ต้องมีการ
ทดสอบก่อนใช้งานจริงส าหรับการใช้งานกับผ้าท่ีแตกต่างกัน) 

• ทนต่อการซัก 
• มีเฉพาะสีขาว มีให้เลือก 3 ขนาด หน้ากว้าง 44 น้ิว 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
10L 44” x 110 หลา สีขาว 
30L 44” x 110 หลา สีขาว 
50L 44” x 110 หลา สีขาว 
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ผ้าจ้ี: ส าหรับงานปักอาร์ม ผ้าจ้ีช่วยให้การตัดช้ินงานง่ายและมีประสิทธิภาพมากข้ึน แทนท่ีจะใช้กรรไกร สามารถใช้ปากกาบัดกรีจ้ีส่วนเกิน
ออกได้อย่างง่ายดายและสะอาด ไม่ท้ิงคราบ 
 
• ใช้เป็นแผ่นรองปักส าหรับท าอาร์ม 
• หลังการปักสามารถตัดได้ด้วยปากกาบัดกรีอย่างสะอาดและมีประสิทธิภาพ 
• ไม่เหลือเส้นใยใด ๆ ซ่ึงต่างจากการใช้วีราเน่ฉีกท่ัวไปท่ีอาจเหลือขุยบริเวณ
ขอบ 

• เน้ือเนียนนุ่ม ไม่ระคายเคืองผิว 
• ทนต่อการซัก 
• มีเฉพาะสีขาว 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 37 น้ิวและ 44 น้ิว 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
P44 37” x 100 หลา สีขาว 
P155 44” x 120 หลา สีขาว 

 
 

              

 

  

mailto:info@hugostoff.com
http://www.hugostoff.com/


   

งานปักและการ์เม้นท์คุณภาพระดับประเทศ |  อีเมล : info@hugostoff.com  |  เว็บไซต์ : www.hugostoff.com 

 

 

 

หมายเหตุ: เอกสารฉบับน้ีถูกเขียนโดยแบรนด์ Hugo Stoff ข้อมูลท่ีเผยแพร่ (บทความ ภาพ และสัญลักษณ์การค้า) เป็นเอกสิทธิของ 
Hugo Stoff ไม่สามารถน าไปใช้ในเชิงพานิชย์อ่ืน ๆ ได้ หากพบการละเมิดใด ๆ จะถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

หน้า 14 of 24 

 

ผ้าบูลุค: ใช้ส าหรับการปักอาร์มและการผลิตหมวก ผ้าบูลุคของเรามีความแข็งเป็นพิเศษและมีความสม ่าเสมอ ช่วยลดการใช้ผ้าซับใน ท้ัง
ยังได้งานท่ีมีคุณภาพดีข้ึน 
 
• ใช้ส าหรับงานปักอาร์มและการผลิตหมวก 
• ผลิตจากวัสดุโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง 
• โครงสร้างและความหนาของผ้ามีความสม ่าเสมอสูง 
• ทนต่อการซัก 

• ผลิตข้ึนให้มีความแข็งเป็นพิเศษ เพ่ือลดการใช้งานวีราเน่รองปัก 
• มีให้เลือก 20 สี หน้ากว้าง 60 น้ิว 
• สีและความกว้างท่ีก าหนดเอง ข้ึนอยู่กับปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 

สี ขนาด/หน่วย สี ขนาด/หน่วย สี ขนาด/หน่วย 

 60” x 60 หลา 
สี: Racing Red 

 60” x 60 หลา 
สี: Simple Blue 

 60” x 60 หลา 
สี: Dust Storm 

 60” x 60 หลา 
สี: Deep Sea 

 60” x 60 หลา 
สี: Maroon 

 60” x 60 หลา 
สี: Jungle Green 

 60” x 60 หลา 
สี: Happy Yellow 

 60” x 60 หลา 
สี: Clear สีขาว 

 60” x 60 หลา 
สี: Sangria 

 60” x 60 หลา 
สี: Cherry 

 60” x 60 หลา 
สี: Rich Blue 

 60” x 60 หลา 
สี: Warm สีขาว 

 60” x 60 หลา 
สี: Calm Grey 

 60” x 60 หลา 
สี: Midnight 

 60” x 60 หลา 
สี: Shocking Pink 

 60” x 60 หลา 
สี: Sunrise 

 60” x 60 หลา 
สี: Dark Chocolate 

 60” x 60 หลา 
สี: Sea Blue 

 60” x 60 หลา 
สี: Space 

 60” x 60 หลา 
สี: Coffee Break 
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วีราเน่รองปักชนิดพิเศษ 

ฟิล์มเมจิก (ฟิล์มละลายความร้อน): เหมาะส าหรับงานปักท่ีไม่ต้องการให้เหลือท้ิง วีราเน่รองปักชนิดน้ีเป็นฟิล์มท่ีไวต่อความร้อนซ่ึงสามารถ
ละลายได้ เหมาะส าหรับผ้าท่ีไม่สามารถซักได้ แต่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 
 
• ใช้ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้มีผ้าซับในด้านหลังของงานปัก 
• สามารถละลายออกได้อย่างหมดจด โดยน าไปละลายบนเตา

ให้ความร้อน 
• เหมาะส าหรับผ้าท่ีไม่สามารถซักได้ แต่ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 

• ไม่ระคายเคืองผิว และไม่ท าให้การซักผ้าแข็งตัว 
• ความหนาและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้มีความสม ่าเสมอ 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 40 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณ
การส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
MF-40 40” x 220 หลา สีใส 
MF-50 40” x 220 หลา สีใส 
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กาวรีดการ์ตูน: เหมาะส าหรับงานปักและงานตัดปะ กาวรีดการ์ตูนสามารถละลายได้ ใช้เป็นตัวยึดด้านหลังงานปัก และทนทานต่อการซัก 
 
• ใช้ส าหรับอาร์ม งานปัก และงานแอพลิเก้ 
• ผ่านการทดสอบและได้รับความไว้ใจจากผู้ผลิตเส้ือผ้าและงาน
ปักช้ันน าท่ัวโลก 

• ผลิตจากวัสดุโพลีโอเลฟิน 100% 
• ความหนาและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้มีความสม ่าเสมอ 

• โครงสร้างกาวคุณภาพสูงและสม ่าเสมอตลอดการซัก 
• มีให้เลือก 3 ขนาด ต้ังแต่ 70 – 130 ไมครอน หน้ากว้าง 30 ซม. 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณ
การส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
Gold 30 cm x 100 หลา สีใส 
Silver 30 cm x 100 หลา สีใส 
Bronze 30 cm x 100 หลา สีใส 
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กาวรีดการ์ตูน: ปัญหาท่ัวไปของการท างานปักคือการระคายเคืองผิวหนังจากลายปัก ซ่ึงกาวรีการ์ตูนตัวน้ีสามารถแก้ปัญหาน้ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเพียง แค่รีดไว้ท่ีด้านหลังงานปัก 
 
• เน้ือบาง สามารถละลายและยืดหยุ่นได้ 
• ใช้รีดด้านหลังของงานปักเพ่ือป้องกันการระคายเคืองต่อผิวหนัง 
• ใช้รีดด้านหลังวัสดุหนังหรือวัสดุหยาบเพ่ือเพ่ิมความเรียบเนียน 

• ใช้ส าหรับงานท่ีต้องการคุณภาพสูงและเส้ือผ้าเด็ก 
• มีให้เลือก 3 สี (สีขาว สีขาวนวลและสีด า) หน้ากว้าง 60 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม

ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
SG9000 W 60” x 110 หลา สีขาว 
SG9000 OFF 60” x 110 หลา สีขาวนวล 
SG9000 B 60” x 110 หลา สีด า 
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กระดาษเทียนไข: ส าหรับงานท่ีต้องการลายปักท่ีคมชัดเป็นพิเศษ การใช้กระดาษเทียนไขจะช่วยให้งานออกมาดีท่ีสุด นอกจากน้ียังสามารถ
ฉีกออกได้ง่าย ท้ังยังสามารถใช้ร่วมกับวีราเน่ชนิดอ่ืนได้ด้วย 
 
• ใช้เพ่ิมความคมชัดของลายปักในงานคุณภาพสูง 
• ใช้ร่วมกับวีราเน่รองปักชนิดอ่ืนๆ ได้ 
• กระดาษเทียนไขช่วยลดไฟฟ้าสถิตย์และเข็มหักระหว่างงาน

ปักได้ 

• ใช้ส าหรับปักตัวหนังสือขนาดเล็กและต้องการความชัดของลายปัก 
• ช่วยลดอุณหภูมิเข็ม ปรับปรุงคุณภาพการปัก 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 36 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อมปริมาณ

การส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
WS 36” x 100 หลา สีขาว 
WH 36” x 100 หลา Off-สีขาว 
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วีราเน่รองปักชนิดละลายน ้าได้ 
ผ้าละลายน ้า: ใช้ส าหรับการปักผ้าลูกไม้และผ้าชิฟฟล่ี เป็นวัสดุท่ีละลายน ้ าได้ มีความสม ่าเสมอสูงในแง่ของความหนา คุณภาพ และ
ความสามารถในการละลาย 
 
• ใช้ส าหรับการผลิตงานปักลูกไม้และผ้าชิฟฟล่ี 
• ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงท่ีสามารถละลายน ้ าได้ 
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – ผลิตภัณฑ์
ส าหรับเด็ก 

• ทนทานมาก มีความสม ่าเสมอ และอัตราการยืดตัวน้อย 
• ละลายได้ง่ายในอุณหภูมิท่ีต้องการ ไม่ท้ิงคราบ 
• ไม่ยับหรือส่งผลเสียต่องานปัก 
• ไม่ระคายเคืองผิว 
• มีให้เลือกหลายช่วงอุณหภูมิ 40, 70, 80 และ 90 องศา
เซลเซียส 

• ชนิด 40 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับเส้นด้ายเรยอนและด้ินปัก 
• ชนิด 70 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับด้ายปักหลากสี 
• ชนิด 80 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์
แบบเส้นใยเด่ียว 

• ชนิด 90 องศาเซลเซียส เหมาะท่ีสุดส าหรับเส้นด้ายโพลีเอ
สเตอร์เส้นใยเด่ียว 

• มีให้เลือกต้ังแต่ 25 - 50 GSM หน้ากว้างต้ังแต่ 47 น้ิวถึง 63 
น้ิว 

• ก าหนดความหนา ความกว้าง และอุณหภูมิการละลายได้ตาม
ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 

มาตรฐานสินค้า 

 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย จุดหลอมเหลว 
40°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 หลา 40 องศาเซลเซียส 
40°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 หลา 40 องศาเซลเซียส 
70°C, 45 GSM, 62” 62” x 320 หลา 70 องศาเซลเซียส 
80°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 หลา 80 องศาเซลเซียส 
90°C, 40 GSM, 47” 47” x 320 หลา 90 องศาเซลเซียส 
90°C, 40 GSM, 62” 62” x 320 หลา 90 องศาเซลเซียส 
90°C, 50 GSM, 62” 62” x 320 หลา 90 องศาเซลเซียส 
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ผ้าสักหลาดละลายน ้า: วัสดุท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผ้าสักหลาดละลายน ้ า เป็นผ้าชนิดพิเศษท่ีละลายน ้ าได้ซ่ึงใช้ในการผลิตงานปัก 3 
มิติ เหมาะส าหรับงานตัดเย็บเส้ือผ้าคุณภาพสูง 
 
• ใช้ส าหรับการผลิตงานปัก 3 มิติ 
• ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงท่ีสามารถละลายน ้ าได้ 
• ผ่านการรับรองมาตรฐาน Oeko-Tex Class I – 

ผลิตภัณฑ์ส าหรับทารก 

• ละลายได้ง่ายในอุณหภูมิท่ีต้องการ ไม่ท้ิงคราบ 
• อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ขนาด 300 GSM ความหนา 2.8 มม. 

หน้ากว้าง 100 ซม. 
• ก าหนดความหนาและความกว้างได้ตามปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 

 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย อุณหภูมิ 
40°C, 300 GSM, 2.8 mm thickness, 
100 cm width 
 

100 cm x 30 หลา 40 องศาเซลเซียส 
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ฟิล์มละลายน ้าเย็น: เหมาะส าหรับงานปักท่ีไม่ต้องการให้มีเศษวีราเน่เหลือด้สนหลังงานอัก ซ่ึงฟิล์มตัวน้ีสามารถละลายในน ้ าได้และเหมาะ
ส าหรับผ้าท่ีสามารถซักได้ แต่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 
 
• ใช้ในกรณีท่ีไม่ต้องการให้มีผ้าซับในด้านหลังของงานปัก 
• ใช้ส าหรับการปักผ้าบนเคร่ืองปักหลายหัว 
• เหมาะส าหรับผ้าท่ีซักได้ แต่ไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 
• เหมาะกับงานท่ีไม่ต้องการให้ลายปักจม เช่น งานปักผ้าขนหนู 

• ไม่ระคายเคืองผิว และไม่ท าให้การซักผ้าแข็งตัว 
• ความหนาและคุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้มีความสม ่าเสมอ 
• มีให้เลือก 2 ขนาด หน้ากว้าง 40 น้ิว 
• ความหนาและความกว้างท่ีสามารถก าหนดเองได้พร้อม

ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่า 
 
มาตรฐานสินค้า 

รหัสสินค้า ขนาด/หน่วย สี 
AF-400 40” x 220 หลา สีใส 
AF-600 40” x 220 หลา สีใส 
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ค าถามท่ีพบบ่อย 
ค าถามเก่ียวกับผลิตภัณฑ์และการใช้งาน 

Q จะทราบได้อย่างไรว่าวีราเน่ประเภทไหนเหมาะกับงานชนิดไหน? 

A การเลือกผ้ารองปักให้เข้ากับงานเป็นส่ิงท่ียาก ท้ังยังต้องอาศัยประสบการณ์ โดยเฉพาะงานท่ีมีความเฉพาะมากๆ อย่างไรก็ตาม
ส าหรับงานปักท่ัวไป เราแนะน าให้เร่ิมต้นท่ีวีราเน่ฉีกหรือวีราเน่แข็ง ส าหรบงานผลิตเส้ือผ้าแนะน าเป็น วีราเน่แข็ง วีราเน่กาว ผ้าเคมี 
ผ้าเคมีกาว จะเป็นประเภทท่ีเหมาะท่ีสุด ในส่วนของงานท่ีเฉพาะมากๆ เช่น การปักผ้าขนหนู แนะน าเป็นฟิล์มละลายน ้ า หรืองานพิเศษ
อ่ืนๆ ควรใช้เป็นเมจิกฟิล์มหรือกระดาษเทียนไข 
 
เราแนะน าลูกค้าให้ทดสอบสินค้าก่อนใช้งานจริงทุกคร้ัง หากต้องการให้เราซัพพอร์ตหรือขอค าปรึกษาสามารถส่งอีเมลมาหาเราได้
เสมอท่ี info@hugostoff.com 

  

Q สามารถแยกได้อย่างไรว่าวีราเน่คุณภาพดีหรือไม่ดี? 

A ส่ิงท่ีวัดได้คือเน้ือสัมผัส วัสดุท่ีใช้และความสม ่าเสมอ วีราเน่ท่ีดีจะต้องมีเน้ือสัมผัสท่ีนุ่ม ล่ืนมือ และความหนาบางต้องเท่ากันตลอด
ท้ังม้วน ในเร่ืองของความปลอดภัยควรใช้สารเคมีในปริมาณท่ีน้อยท่ีสุด ในแบนด์ Hugo Stoff เราให้ความส าคัญกับ 3 เร่ืองน้ีมากๆ 
เพ่ือให้พาร์ทเนอร์และลูกค้าของเราได้รับเฉพาะสินค้าท่ีมีคุณภาพเท่าน้ัน 

  

Q สามารถใช้วีราเน่หลายประเภทใน 1 งานไดหรือไม? 

A สามารท าได้ เน่ืองจากการใช้วีราเน่หลายประเภทเป็นเทคนิคเฉพาะท่ีผู้ผลิตใช้เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของงานปัก เช่น การใช้กระดาษเทียน
ไขและวีราเน่แข็ง 1 ช้ัน จะสามารถช่วยให้ลายปักมีความคมชัดมากกว่าใช้แค่วีราเน่แข็งช้ันเดียว อย่างไรก็ตามเราแนะน าให้ท าการ
ทดลองก่อนใช้งานจริงทุกคร้ังเพ่ือประสิทธิภาพสูงสุด 

  

Q เม่ือมีปัญหากับการใช้ Hugo Stoff ฉันควรท าอย่างไร? 

A ทางเราต้องขออภัยเป็นอย่างบ่ิง ในกระบวนการผลิตวีราเน่ของเรามีจุดควบคุมท่ีค่อนข้างเข็มงวด ท่ีส าคัญในการตรวจสอบพบ
ปัญหาน้อยคร้ังเป็นอย่างย่ิง ในการผลิตเส้ือผ้าและงานปักมีหลายปัจจัยท่ีสามารถท าให้วีราเน่หรือวัตถุดิบเป็นปัญหาใน
สายการผลิตได้ อาทิ สภาพโรงงาน สภาพเคร่ืองจักร วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบ ลายปัก ความขาดแคลนของแรงงานหรือการใช้
วัตถุดิบผิดประเภท ก็อาจจะเป็นหน่ึงในสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิดปัญหาได้ 
 
ส าหรับแบรนด์ Hugo Stoff เราให้ความส าคัญกับเร่ืองน้ีมาก และหากคุณพบเจอปัญหาในส่วนไหนสามารถส่งอีเมลมาปรึกษาได้
ตลอดเวลาท่ี info@hugostoff.com 
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ค าถามเก่ียวกับการซ้ือสินค้า 

Q ปริมาณการส่ังซ้ือข้ันต ่าของ Hugo Stoff คือเท่าไหร่? 

A เรามีสต็อกวีราเน่ครบทุกขนาด พร้อมส่งทุกเม่ือ จึงท าให้บริษัทของเราไม่มีนโยบายในการส่ังซ้ือข่ันต ่า แม้ต้องการส่ังแค่ 1 ม้วน เรา
ก็สามารถจัดส่งให้ได้ เพ่ือซัพพอร์ตลูกค้ารายเล็กท่ีไม่ได้มีก าลังการส่ังซ้ือในปริมาณเยอะ 

  

Q สามารถขอตัวอย่าง Hugo Stoff ได้ฟรีหรือไม่? 

A เรายินดีอย่างย่ิงในการให้สินค้าตัวอย่างมากเยอะ 3 หลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทางลูกค้าจ าเป็นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ขนส่ง 

  

Q สามารถซ้ือวีราเน่แค่ 1 ม้วนได้หรือไม่? 

A ลูกค้าสามารถส่ังวีราเน่ได้ต้ังแต่ 1 ม้วนเป็นต้นไป เน่ืองด้วยเรามีสต๊อกวีราเน่ครบทุกตัวก็เพ่ือซัพพอร์ตลูกค้ารายเล็กท่ีมีการส่ังซ้ือ
ในปริมาณน้อย หากลูกค้าจ าเป็นต้องใช้เยอะ ทางเราแนะน าให้ส่ังทีเดยวหลายม้วน เพ่ือประหยัดค่าขนส่ง หรือลูกค้าสามารถติดต่อ
ตัวแทนจ าหน่ายของเราท่ีใกล้ท่าน หากในประเทศของท่านไม่มีตัวแทนจ าหน่าย ทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศของเรายินดีเป็นอย่าง
ย่ิงในการให้ข้อมูลเร่ืองราคาและการจัดส่ง 

  

Q สามารถซ้ือวีราเน่ 1 ตู้คอนเทนเนอร์ได้หรือไม่? 

A ได้ ปกติแล้วเราจ าหน่ายวีราเน่จ านวนหลายตู้ใน 1 เดือน หากท่านต้องการสินค้าจ านวนมาก สามารถส่ังในปริมาณท่ีสูงกว่าปกติได้ 
หากต้องการซ้ือขายในระยะยาวแนะน าให้ติดต่อฝ่ายขายเพ่ือท าการค านวณอัตราการผลิตต่อเดือนเพ่ือป้องกันไม่ให้การจัดส่งล่าช้า
และสามารถจัดส่งสินค้าได้ตามก าหนด 
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ค าถามเก่ียวกับโลจิสติกส์และการช าระเงิน 

Q วิธีการจัดส่งมีแบบไหนบ้าง? 

A ทางเราสามารถส่งของทางทะเลได้ท้ังแบบเต็มหรือไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ก็ได้ ส่งผ่านเคร่ืองบินหรือรถ ส าหรับตัวอย่างเราสามารถ
ส่งแบบด่วยพิเศษผ่าน Courier, DHL, UPS, FedEx หรือบริษัทขนส่งอ่ืนๆท่ีท่านต้องการได้ 

  

Q ภาษีน าเข้าของ Hugo Stoff มีอะไรบ้าง? 

A ภาษาษีน าเข้าต่างๆ ข้ึนอยู่กับกฏหมายของแต่ละประเทศ ทีมงานฝ่ายขายต่างประเทศของเราสามารถช่วยคุณค านวณภาษีท่ีต้อง
จ่ายได้ หากต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี info@hugostoff.com 

  

Q เง่ือนไขใบเสนอราคา? 

A เน่ืองจากเรามีแผนกประสานงานต่างประเทศเราสามารถเสนอราคาท่ีคุ้มท่ีสุดให้ เน่ืองด้ยเหตุน้ี เราจึงให้ราคาส่วนใหญ่อยู่ภายได้
เง่ือนไข CIF นอกจากน้ีเรายังสามารถให้ราคาท่ีเป็นเง่ือนไขของ FOB หรือ Ex-works ได้เช่นกัน 

  

Q เง่ือนไขการช าระเงิน? 

A เรารับช าระภายได้เง่ือนไขของ T/T, L/C และ D/P ซ่ึงการช าระเงินข้ึนอยู่กับเง่ือนไขของการซ้ือขาย กรุณาติดต่อทีมงานเพ่ือขอ
รายละเอียดเพ่ิมเติม info@hugistoff.com  

 

 

 

หากคุณมีค าถามหรือต้องการข้อมูลใดๆ เพ่ิมเติม คุณสามารถส่งข้อความหาเราได้ทางอีเมล info@hugostoff.com ทางเรา
ขอขอบคุณท่ีให้ความสนใจในสินค้าและบริษัทของเราเป็นอย่างย่ิง 
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