
CỬA CUỐN - BẢN LỀ SÀN
RAY TREO CỬA TRƯỢT

BẢN LỀ SÀN & CÁC LOẠI KẸP KÍNH

PHỤ KIỆN RAY TREO CỬA TRƯỢT

- BPK ray cửa trượt truyền thống (B) & thế hệ mới 
(A): Sử dụng Ray & Nắp che được làm bằng nhôm hợp kim 
6063 T5 theo tiêu chuẩn quốc tế sơn tĩnh điện màu Trắng 
hoặc sơn phủ phim màu Vân Gỗ. Bộ cơ khí con lăn vững 
chắc làm bằng thép cứng dày 4.5 - 5mm mạ kẽm; Hệ 
thống con lăn chống mài mòn, chống vỡ; Bộ chặn kính có 
hàm răng cá mập đảm bảo không bị xê dịch tránh va chạm 
cửa gây vỡ kính; Ốp bịt đầu ray lớn che kín toàn bộ hộp 
bên trong làm giảm bụi & có tính thẩm mỹ cao; Kẹp kính 
chống trờn ren không cần khoan khoét lỗ trên cánh kính 
giúp việc lắp đặt trở nên đơn giản, cánh cứng hơn khi 
không bị khoan lỗ & tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, 
có thể kẹp được cả kính 12mm và kính 10mm.

- BPK ray cửa trượt thế hệ mới: Sử dụng Ray treo có 
thể lắp thêm phần Chân ray tạo vách nhôm dạng hộp che 
kín toàn bộ phụ kiện bên trong cả ở mặt sau tạo thành 01 
hộp kín dạng hình chữ nhật.

- BPK ray Telescopic là dạng ray kép giúp cho 2 cánh 
có thể xếp chống lên nhau và xếp chồng lên vách cố định 
(hoặc tường) giúp cho cửa có thể mở được tối đa thông 
thủy đạt 2/3 chiều rộng của không gian (loại thường chỉ 
mở được thông thủy đạt 1/2 chiều rộng không gian)

- Khóa vân tay cửa kính Austec sử dụng công nghệ 
hiện đại mở bằng Vân tay, thẻ từ, mật mã. Lắp đặt dễ dàng 
không cần phải khoan khoét kính mà vẫn đảm bảo chắc 
chắn, an toàn tuyệt đối.

BẢN LỀ KHÔNG KHOÉT SÀN
- Lắp đặt đơn giản, thuận tiện, nhanh chóng do không phải cắt, khoét 

trên mặt sàn. Đồng thời tiết kiệm hơn khi không cần sử dụng kẹp kính dưới.
- Góc mở lớn tới 125o tối đa hóa không gian khi mở cửa & hạn chế 

được tối đa các lỗi thường gặp khi mở cửa quá góc 105o thường hay xảy ra 
với các loại bản về truyền thống.

- Có tính thẩm mỹ cao, sang trọng, hiện đại.
- A-1000H sử dụng cho cánh cửa có chiều rộng <1000mm

BẢN LỀ ÂM SÀN
- Bền đẹp, chắc chắn, phù hợp với mọi môi trường thời tiết.
- Góc mở lớn tới 125o tối đa hóa không gian khi mở cửa & 

giảm được các lỗi thường gặp khi mở cửa quá góc 105o thường 
hay xảy ra với các loại bản về truyền thống.

- Sang trọng, hiện đại & sử dụng được tất cả các kích thước 
cánh có chiều rộng tối đa đến 1600mm.

- Mã sản phẩm: A-1150H; A-1250H; A-1650H; A-1900H; 
A-2000H; A-2500H.

KẸP KÍNH
- Có vẻ đẹp sang trọng với mặt inox 304ss bóng sáng 

hoặc được mạ Titan gold.
- Bền vững, chắc chắn khi được cấu tạo từ những vật 

liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Sử dụng cho kính có độ dày từ 10 - 15mm.

Khóa liền tay Bi lăn trượt ray Chặn kính
Sản phẩm cải tiến chống trờn ren
đã được đăng ký bảo hộ
tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Mam

Kẹp rời Không khoan lỗ
Đã được Cải tiến Chống
trờn ren của Austec

Kẹp chưa được
Cải tiến chống trờn ren
hiện nay các đơn vị khác
vẫn sử dụng
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- Thân cửa dày 1.5 - 1.9mm ± 8% được làm từ vật 
liệu nhôm hợp kim 6063 T5 có độ bền cao, có khả 
năng cách âm, cách nhiệt. Có gioăng giảm âm 02 chiều 
lên & xuống.

- Hệ sơn màu và lớp phủ bảo vệ đặc biệt làm cho 
tuổi thọ của lớp sơn lên tới trên 10 năm. Thân cửa có 
kết cấu nan ghép nối xen với nhau được sơn màu Ghi 
sáng rất đẹp & sang trọng tạo sự khác biệt cho mặt tiền 
ngôi nhà.

- Có khe thoáng lớn gấp 4 lần khe thoáng của các 
dòng cửa khe thoáng truyền thống hiện nay, làm tăng 
sự đối lưu không khí từ bên trong và môi trường bên 
ngoài ngôi nhà. Đặc biệt, cửa có thể tự động điều chỉnh 
ở trạng thái đóng kín hoặc thông thoangs theo ý muốn

- Tùy theo mã sản phẩm có độ dày từ 0.9 - 1.4mm 
được làm từ nhôm hợp kim 6063 T5 theo tiêu chuẩn 
quốc tế.

- Màu Cafe (A-48) / Ghi sáng (A-75). Bảo hành màu 
05 năm cho cả 2 mẫu nan truyền thống A-48 và A-75.

- Khe thoáng có thể điều chỉnh được theo ý muốn 
khi vận hành đóng/mở cửa (A-48) hoặc ghép nan liền 
kín (A-75).

- Thân mô tơ thiết kế theo tiêu chuẩn Đài Loan vận 
hành ổn định, êm ái, có độ bền cao, thẩm mỹ đẹp. Hộp 
điều khiển thiết kế theo tiêu chuẩn riêng của Austec 
ứng dụng công nghệ Austmatic Rolling Code có tên gọi 
là công nghệ chống phá mã mở cửa. Đây là công nghệ 
được xây dựng dựa trên tiêu chí có khả năng tạo ra 
hàng tỷ mã ngẫu nhiên, không lặp lại sau mỗi phiên làm 
việc. Do đó, kẻ gian không thể phá mã mở cửa, góp 
phần bảo vệ con người và tài sản trong nhà.

- Phụ kiện đi kèm được thiết kế vững trãi, chắc 
chắn, an toàn, bền bỉ & thân thiện môi trường.

- Tùy theo mã sản phẩm thân cửa có độ dày từ 0.9 
- 1.4mm được làm từ nhôm hợp kim 6963 T5 có độ bền 
cao, có khả năng cách âm, cách nhiệt. Có gioăng giảm 
âm 02 chiều lên & xuống.

- Sơn cao cấp và lớp phủ bảo vệ giúp sơn có tuổi 
thọ cao, bảo hành 05 năm. Có các màu chủ đạo là Ghi 
sáng/ Cafe tùy theo từng mã sản phẩm A50se, A51se, 
A48se, A49se.

- Khe thoáng có thể điều chỉnh được theo ý muốn 
khi vận hành đóng/ mở cửa.

Đóng kín cửa để ngăn bụi & 
tiếng ồn bên ngoài mà vẫn sáng 
nhờ vào thiết kế các ô xuyên 
sáng trên bề mặt thân cửa. Các ô 
xuyên sáng này được sản xuất từ 
vật liệu Polycarbonate (PC) 
trong suốt giúp đưa ánh sáng tự 
nhiên ngay cả khi cửa đã đóng 
xuống

Các ô xuyên sáng được làm 
bằng vật liệu Polycarbonate siêu 
bền có độ cứng cao, ít bị xước bề 
mặt, có khả năng chịu nhiệt, chịu 
lực tốt, không bị ố vàng trong 
điều kiện thời tiết nhiệt đới khắc 
nghiệt. Ngoài ra, Polycarbonate 
còn là vật liệu không bắt lửa, 
không bị cháy.

Thoải mái sáng tạo với nhiều 
sự lựa chọn các hình trên thân 
cửa mang đến nét đẹp trang nhã 
của ngôi nhà, xóa đi ấn tượng về 
những bộ cửa cuốn mặt tiền thô 
cứng, góp phần làm đẹp thêm 
kiến trúc của ngôi nhà, khu phố.

CỬA CUỐN SIÊU THOÁNG A-55SE,
GIẢM ÂM 2 CHIỀU LÊN XUỐNG AUSTEC

CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI
GIẢM ÂM 2 CHIỀU LÊN XUỐNG AUSTEC

CÁC LOẠI MÔ TƠ KHE THOÁNG AUSTEC

CỬA CUỐN KHE THOÁNG THẾ HỆ MỚI
GIẢM ÂM 2 CHIỀU LÊN XUỐNG AUSTEC

CỬA CUỐN TẤM LIỀN CÔNG NGHỆ ÚC

MÔ TƠ CHUYÊN DỤNG
CHO CỬA TẤM LIỀN

SERIES COLORBOND
Sử dụng thép đàn hồi 
Blucope steel của 
Australia có độ dày từ 
0.52 - 0.55mm mạ AZ 
100 - AZ 150, xử lý bề 
mặt Cromate, sơn phủ 
dày & có cả lớp sơn 
phủ bên ngoài làm cho 
cửa có độ bền màu cao 
& giảm trầy xước.
Màu sắc: Ghi cafe /  
Vàng kem / Vân gỗ.

SERIES AT - 01
Sử dụng tôn đàn hồi có 
độ dày từ 0.52 - 
0.55mm mạ AZ 80 - 
AZ100, sơn phủ dày & 
có lớp sơn phủ bề mặt 
có độ bền cao.
Màu sắc: Ghi sẫm / 
Xanh sẫm  / Vàng kem 
/ Xanh ngọc.

SERIES AT - 02
Sử dụng tôn liên 
doanh có độ dày từ 0.5 
- 0.52mm, có độ bền 
màu cao.
Màu sắc: Vàng kem /  
Xanh ngọc.

SERIES AT - 03
Sử dụng tôn liên 
doanh có độ dày từ 
0.48 - 0.50mm, có độ 
bền màu cao.
Màu sắc: Vàng kem /  
Xanh ngọc.

- Siêu êm: cửa có hệ thống dây Polygai ở 2 bên mép cửa làm giảm va chạm giữa lá cửa và ray dẫn 
hướng → Cửa vận hành êm ái, nhẹ nhàng hơn.

- Siêu nhẹ: Sử dụng hệ thống lò xo trợ lực cộng hưởng với lực của mô tơ hoặc của con người, hệ 
thống dây Polygai làm giảm ma sát giữa lá cửa và ray dẫn hướng khi vận hành giúp cửa lên xuống nhẹ 
nhàng, êm ái hơn. Khi mất điện dễ dàng chuyển sang chế độ kéo tay nhẹ nhàng.

- Siêu bền: Sử dụng thép đàn hồi cao cấp Blucope Steel của Australia hoặc tôn mạ màu liên doanh 
cao cấp. Hệ thống lò xo trợ lực làm bằng thép đàn hồi Carbon cường độ cao,... giúp tuổi thọ lên tới 
100.000 lần đóng mở tương đương với khoảng thời gian từ 20 - 25 năm.

- Siêu nhanh: Với đặc tính sản phẩm sử dụng các loại vật liệu có tính đàn hồi cao, lò xo trợ lực tốt, 
hệ thống giảm âm, giảm ma sát giữa cửa và ray dẫn hướng... giúp cho cửa có thể vận hành với tốc độ 
nhanh hơn bình thường, có thể đạt đến 20 - 25 cm/s.

- Mô tơ đơn: Sử dụng cho cửa Tấm liền có diện 
tích <12m2.
- Mô tơ đôi: Sử dụng cho cửa tấm liền có diện 
tích từ 12 - 25m2.
- Sử dụng dòng điện 24VDC an toàn và tiết 
kiệm.
- Gặp chướng ngại vật đảo chiều bảo vệ đồ vật 
và con người khi cửa vận hành.
- Có đèn LED sáng lên khoảng 30 - 60s giúp 
nhìn rõ hơn không gian đi lại khi mở cửa vào 
buổi tối

CỬA CUỐN KHE THOÁNG
CÔNG NGHỆ ĐỨC


