Cửa đi
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Ưu điểm hệ cửa đi
Được thiết kế theo các tiêu chuẩn
Châu Âu, đáp ứng yêu cầu về chất
lượng và giá cả cạnh tranh.
Mẫu mã đa dạng, kết cấu chắc chắn
và bền vững.
Có thể thiết kế theo yêu cầu kiến trúc
riêng của từng công trình.
Được làm từ profile nhôm được kết
hợp với hộp kính, hệ gioăng EPDM và
hệ phụ kiện theo tiêu chuẩn châu Âu,
nên hệ cửa vách nhôm kính lớn có tính
cách âm, cách nhiệt cao.

Roan cửa dạng ống để đảm bảo
cách âm, sử dụng vật liệu EPDM

Các thanh nhôm với độ dày cao để
tăng tính chịu lực, các rãnh, vách kỹ
thuật được tính toán rất cẩn thận, với
cấu tạo này thanh nhôm có tính cách
âm, cách nhiệt cao và chịu lực rất tốt.

Phạm vi và quy tắc chung khi thiết kế
Sử dụng linh hoạt cho nhiều vị trí trong một công trình kiến
trúc như làm cửa đi chính,cửa thông phòng, cửa ban công...

Sơn tĩnh điện

Tận dụng linh hoạt hệ thống cửa đi này làm cửa đi các vách
ngăn trong nhà, văn phòng làm việc, cao ốc văn phòng, khách
sạn, resort...
Kích thước cửa có nhiều loại, phù hợp và tương thích cao với
nhiều loại công trình kiến trúc
Hình thái kiến trúc đa dạng, đáp ứng mọi loại hình công trình
kiến trúc.
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Đạt yêu cầu về kín khí theo ASTM
E283 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về độ kín nước theo
ASTM E331 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về kết cấu theo ASTM
E330 hoặc AS/NZS-4284 dưới
áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737

Cửa AluV là loại cửa đi có chất lượng hàng đầu
hiện nay trên thị trường. Đây là loại cửa đi đa
dạng về hình thái . Mang tính thẩm mỹ cao, phù
hợp với nhiều loại công trình kiến trúc.

Hợp kim nhôm A6063-T5
(Tiêu chuẩn ASTM B221)

Sơn tĩnh điện đa dạng về
màu sắc.

Tương thích nhiều chủng
loại kính (kính có chiều dày
6mm-24mm)

Sử dụng phụ kiện hợp kim
theo tiêu chuẩn châu Âu
đồng bộ theo hệ thống

Sơn tĩnh điện
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Hệ thống cửa sổ AluV được thiết kế theo kiểu dáng
Châu Âu, đáp ứng mọi phong cách kiến trúc, phù hợp
và thể hiện sự sang trọng cho các công trình nhà ở,
cao ốc, khách sạn, biệt thự, resort...
Hệ thống phụ kiện của AluV được nhập khẩu theo
tiêu chuẩn Châu Âu, đồng bộ với hệ thống cửa.

Đạt yêu cầu về kín khí theo ASTM
E283 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về độ kín nước theo ASTM
E331 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về kết cấu theo ASTM
E330 hoặc AS/NZS-4284 dưới
áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737

Hệ khung nhôm kích thước
chiều sâu 45mm.
Tương thích nhiều chủng
loại kính (8mm-24mm)
Sơn tĩnh điện màu
sắc đa dạng

Roan cửa thiết kế đảm bảo
độ cách âm, vật liệu EPDM

Sơn tĩnh điện
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Phạm vi và quy tắc chung khi thiết kế
Sử dụng linh hoạt cho nhiều vị trí trong một công trình kiến
trúc.
Kích thước cửa có nhiều loại, phù hợp và tương thích với nhiều
loại công trình kiến trúc.
Hình thái kiến trúc và các kiểu mở cửa đa dạng đáp ứng nhiều
loại công trình và công năng khác nhau.

Sơn tĩnh điện
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Cửa lùa xếp
Sử dụng phụ kiện hợp kim
nhôm đặc đi kèm hệ thống

Hệ khung nhôm kích thước
chiều sâu 65mm

Sơn tĩnh điện đa dạng
về màu sắc

Đạt yêu cầu về kín khí theo ASTM E283 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về độ kín nước theo ASTM E331 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về kết cấu theo ASTM E330 hoặc AS/NZS-4284
dưới áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737
Hệ thống cửa mà các cánh có thể vừa lùa vừa xếp gọn về 1
hoặc 2 hướng khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng
Hệ thống này đảm bảo khoảng không gian rộng mở và
tầm nhìn thoáng đãng
Roan cửa dạng ống để
đảm bảo cách âm, sử
dụng vật liệu EPDM

Tương thích nhiều chủng
loại kính (kính có chiều
dày 6mm-24mm)

Sơn tĩnh điện
Hợp kim nhôm A6063-T5
(Tiêu chuẩn ASTM B221)
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Ưu điểm hệ cửa lùa xếp
Với cấu tạo kết hợp giữa ray trượt và trục bản
lề giúp các cánh cửa xếp gọn sang 1 bên nên
giúp mở hết được diện tích ô cửa.
Cửa xếp trượt là phương án tối ưu để sàn nhà
kết nối dễ dàng và nhanh chóng với hành
lang bên ngoài hoặc với không gian của một
phòng khác.

Phạm vi và quy tắc chung
khi thiết kế
Áp dụng cho khu vực có tầm nhìn thoáng
đãng như penthouse, sân thượng, resort...
Tận dụng tính linh hoạt của hệ thống cửa lùa
xếp để làm các vách ngăn trong nhà và văn
phòng làm việc, khách sạn, resort, biệt thự...
Sơn tĩnh điện

Kích thước chiều rộng và chiều cao tối đa mỗi
cánh tương thích với nhiều loại công trình.
Hình thái kiến trúc đa dạng, không hạn chế
số lượng cánh cửa trên mỗi bộ cửa.
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Ưu điểm hệ cửa lùa
-Không ảnh hưởng đến không gian
của căn phòng, phù hợp với không
gian hẹp.
-Có tính cách âm, cách nhiệt và độ kín,
khít cao, được làm từ profile định hình
có kích thước lớn, đảm bảo và tránh
nguy cơ va đập.
-Đa dạng kích thước, kiểu dáng, phù
hợp với nhiều hình thái kiến trúc, thích
hợp sử dụng ở Việt Nam và nhiều nước
trên thế giới. Đặc biệt có thể làm cánh
cửa đạt chiều cao trên 3,5m.
-Loại cửa sổ này là không thể mở tối đa
diện tích cửa sổ nhưng ta có thể khắc
phục bằng cách dùng loại cửa 3 đến 4
cánh rộng có 2 ray hoặc gắn liền vách
đẩy trượt sang 2 bên.

Phạm vi và quy tắc
chung khi thiết kế
Sử dụng linh hoạt cho nhiều vị trí
trong một công trình kiến trúc như
làm cửa đi chính, cửa thông phòng,
cửa ban công, cửa sổ các phòng.
Tận dụng linh hoạt hệ thống cửa đi
này làm cửa đi các vách ngăn trong
nhà, văn phòng làm việc, cao ốc văn
phòng, khách sạn, biệt thự, resort...
Hình thái kiến trúc đa dạng, phù
hợp với nhiều loại hình công trình
kiến trúc.

Sơn tĩnh điện
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Cửa đi lùa với đặc tính chắc
chắn tiện lợi luôn phù hợp
với mọi thiết kế, vị trí lắp
đặt, lý tưởng cho những căn
hộ nhỏ xinh, giúp tiết kiệm
không gian đóng mở.
Đa dạng kích thước, kiểu
dáng, phù hợp với nhiều
hình thái kiến trúc.

Hợp kim nhôm A6063-T5
(Tiêu chuẩn ASTM B221)
Hệ thống phụ kiện của
AluV được nhập khẩu
theo tiêu chuẩn Châu
Âu, đồng bộ với hệ
thống cửa.
Sơn tĩnh điện đa dạng về
màu sắc

Đạt yêu cầu về kín khí theo ASTM E283 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về độ kín nước theo ASTM E331 hoặc AS/NZS-4284
Đạt yêu cầu về kết cấu theo ASTM E330 hoặc AS/NZS-4284
dưới áp lực gió thiết kế theo TCVN 2737

Sơn tĩnh điện
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