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VÁCH KÍNH
•
•
•

Khả năng cách âm, cách nhiệt tốt đồng thời bảo
đảm ánh sáng tự nhiên cho công trình.
Tạo nên vẻ thẩm mỹ cho công trình.
Đa dạng kiểu dáng, phù hợp với nhiều dạng kiến
trúc, đặc biệt với các tòa nhà cao tầng có kiến
trúc hiện đại.

•
•
•

Vật liệu nhẹ góp phần làm giảm tải trọng của
công trình.
Khả năng chịu lực tốt, độ bền cao.
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được mọi
thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.

CỬA ĐI
MỞ QUAY
•
•
•

Có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt và độ kín,
khít cao.
Giúp mở rộng không gian và tạo được tầm nhìn
bao quát cho công trình.
Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều
kiểu kiến trúc.

•
•
•
•
•

Vật liệu nhẹ góp phần làm giảm tải trọng của
công trình.
Khả năng chịu lực tốt, độ bền cao.
Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được
mọi thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.
Thích hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam.

CỬA ĐI
MỞ TRƯỢT
•
•
•
•

Đảm bảo cách âm, cách nhiệt cùng độ kín, khít cao.
Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa, giúp tận dụng
tối đa diện tích cho ngôi nhà.
Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập. Cho
phép làm cánh cửa có kích thước lớn.
Giúp mở rộng không gian, tạo được tầm nhìn bao

•
•
•

quát cho công trình.
Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa.
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được
mọi thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.
Mang lại tính kinh tế trong sử dụng.

CỬA ĐI
XẾP TRƯỢT
•
•
•

Cửa mở được diện tích lớn, tạo không gian hiện
đại cho công trình. Phù hợp với các loại cửa đi sân,
vườn, hồ bơi…
Giúp mở rộng không gian và tạo được tầm nhìn bao
quát cho công trình.
Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.

•
•
•

Được làm từ profile định hình có kích thước lớn,
vững chắc.
Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều
kiểu kiến trúc.
Với hai kiểu mở đặc biệt trên cùng một hệ cửa (xếp
trượt và quay) mang lại nhiều sự lựa chọn về không
gian mở cho người sử dụng.

CỬA SỔ
MỞ QUAY
•
•
•
•

Đảm bảo tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.
Tạo không gian & tầm nhìn tốt cho công trình.
Vật liệu nhẹ góp phần làm giảm tải trọng của công trình.
Độ cứng cao giúp tăng khả năng chịu lực, đảm bảo
an toàn cho ngôi nhà.

•
•
•

Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được mọi
thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.
Mang lại tính kinh tế trong sử dụng.
Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam.

CỬA SỔ
MỞ TRƯỢT
•
•
•
•

Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa, giúp tận dụng tối đa
diện tích cho ngôi nhà.
Đảm bảo cách âm, cách nhiệt cùng độ kín, khít cao.
Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập.
Giúp mở rộng không gian và tạo được tầm nhìn bao
quát cho công trình.

•
•
•

Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa.
Vật liệu nhẹ góp phần làm giảm tải trọng của công trình.
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được mọi
thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.

CỬA SỔ
MỞ HẤT
•
•
•

Đóng mở dễ dàng, đảm bảo diện tích sử dụng tối đa
cho căn phòng.
Vẫn có thể mở cửa để đảm bảo thông thoáng trong
điều kiện thời tiết có mưa.
Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều
kiểu kiến trúc.

•
•
•

Đảm bảo tính cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao.
Có độ cứng cao giúp tăng khả năng chịu lực, đảm bảo
an toàn cho ngôi nhà.
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được mọi
thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.

CỬA SỔ
MỞ LẬT
•

•

Phù hợp với những công trình hạn chế không
gian bên ngoài, đảm bảo sự thông thoáng cho căn
phòng nhưng vẫn giữ được vẻ kín đáo, tránh hắt
mưa, tránh gió dập.
Cánh cửa có thể mở theo hai chế độ: mở quay vào
trong hoặc mở lật góc 10-15 độ vào trong.

•
•
•

Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa, giúp tận dụng
tối đa diện tích cho ngôi nhà.
Đảm bảo cách âm, cách nhiệt cùng độ kín, khít cao.
Độ an toàn cao, phù hợp sử dụng tại các công trình
cao tầng
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