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CHẤT LƯỢNG CAO
DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

Cửa Nhựa uPVC Sunspace chất lượng cao được sản
xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7451 : 2004 từ các nguyên
liệu nhập khẩu chính hãng, được phân phối bởi hệ
thống đại lý có dịch vụ chuyên nghiệp được ủy quyền
trên toàn quốc.

TẬN HƯỞNG KHÔNG GIAN
TUYỆT VỜI
Cửa sổ, cửa đi uPVC Sunspace với hệ
thống gioăng ép kép đảm bảo độ kín khít
cùng với khung kính tạo nên khả năng
cách âm, cách nhiệt và kín nước tuyệt vời
cho không gian nhà bạn.

THÁCH THỨC SỰ KHẮC NGHIỆT
CỦA THỜI TIẾT
Các chất phụ gia, chất ổn định màu và
chống tia cực tím, bức xạ mặt trời có
trong thành phần của thanh Profile giúp
cửa nhựa Sunspace không bị ô xy hóa,
không bị lão hóa hay ố vàng trong điều
kiện bức xạ mặt trời hoặc mưa axit.

HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO
Sử dụng những vật liệu có độ bền cao
giúp cho cửa nhựa uPVC Sunspace
không đòi hỏi chi phí bảo dưỡng định kỳ
mà vẫn duy trì chất lượng sử dụng cao
trong thời gian hàng chục năm.
Với khả năng cách nhiệt tuyệt vời, Sunspace giúp tiết kiệm điện năng sưởi ấm
và làm mát căn phòng, bạn có thể tiết
kiệm tới 70% hóa đơn tiền điện.
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THỎA SỨC LỰA CHỌN
Bất kỳ một kiểu dáng nào bạn cũng
có thể tìm được trong hệ thống cửa
nhựa uPVC Sunspace, như: cửa sổ,
cửa đi, cửa mở quay, cửa mở hất, cửa
mở trượt….
Ngoài ra bạn cũng có thể lựa chọn nhiều
màu sắc cho khung cửa nhờ hệ thống
màng dán laminate giả vân gỗ được thiết
kế đặc biệt thẩm mỹ và bền chắc, tạo nên
vẻ đẹp vĩnh cửa cho khung cửa của bạn.

BẢO VỆ TỐI ƯU
Hệ thống thép gia cường liên kết suốt chiều
dài thanh cửa tạo nên sự bền chắc cho
khung cửa trước sự tấn công của kẻ trộm.
Hệ phụ kiện kim khí đồng bộ cao cấp
giúp cửa nhựa Sunspace không chỉ
thẩm mỹ mà còn đảm bảo sự an toàn
cho ngôi nhà của bạn.
Với các nẹp kính nằm ở phía trong ngôi
nhà, kẻ trộm không thể tháo kính từ phía
ngoài để đột nhập vào trong.

CỬA ĐI HAI CÁNH MỞ QUAY
•
•
•
•

Được làm từ profile định hình có kích thước lớn, vững chắc
Khả năng cách âm, cách nhiệt & độ kín, khít cao
Đa dạng kích thước, kiểu dáng. Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc
Thích hợp với tập quán của người sử dụng Việt Nam

CỬA ĐI MỞ TRƯỢT
•
•
•
•

Đảm bảo cách âm, cách nhiệt tốt cùng độ kín khít cao
Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa
Tránh nguy cơ gió dập cửa
Phù hợp với những vị trí cửa ngăn phòng lớn hoặc cửa ra sân vườn

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT
•
•
•
•

Được làm từ profile định hình có kích thước lớn, vững chắc
Khả năng cách âm, cách nhiệt & độ kín, khít cao
Đa dạng kích thước, kiểu dáng. Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc
Với hai kiểu mở đặc biệt trên cùng một hệ cửa (trượt và quay), mang
lại nhiều lựa chọn về không gian cho người sử dụng.

CỬA ĐI MỘT CÁNH MỞ QUAY- CỬA THÔNG PHÒNG
•
•
•
•

Cách âm, cách nhiệt tốt
Sử dụng chốt đa điểm, đảm bảo độ kín, khít cao
Khung cửa vững chắc nhờ được làm từ profile định hình có kích thước lớn
Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam

CỬA SỔ MỞ QUAY/ QUAY LẬT VÀO TRONG
•
•
•
•

Có độ kín, khít & khả năng cách âm cách nhiệt cao
Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa
Tiết kiệm không gian bên ngoài khi mở cửa
Độ an toàn cao, phù hợp sử dụng tại các nhà cao tầng

CỬA SỔ MỞ QUAY RA NGOÀI
•
•
•

Đảm bảo cách âm, cách nhiệt tốt cùng độ kín khít cao
Khi mở cửa không làm ảnh hưởng đến không gian căn phòng
Phù hợp với tập quán sử dụng của người Việt Nam

CỬA SỔ MỞ TRƯỢT
•
•
•
•

Đảm bảo cách âm, cách nhiệt tốt cùng độ kín khít cao
Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa
Tránh nguy cơ gió dập cửa. Sử dụng dễ dàng và tiện lợi
Phù hợp với các công trình cao tầng

CỬA SỔ MỞ HẤT
•
•
•
•

Có độ kín, khít và khả năng cách âm cách nhiệt cao
Không làm ảnh hưởng đến không gian căn phòng
Có thể mở lấy thoáng trong điều kiện trời mưa
Phù hợp với các công trình cao tầng và văn phòng làm việc

