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Khắc phục các điểm yếu của cửa gỗ công nghiệp và 
cộng hưởng ưu điểm của 02 loại vật liệu (nhựa, gỗ), cửa 
gỗ Composite Eurowindow là dòng sản phẩm hiện đại 
có độ bền vượt trội.

Với cấu tạo thành phần nguyên liệu gồm bột gỗ 
nghiền mịn, hạt nhựa PVC và chất phụ gia tạo độ mịn, 
tạo cứng (bột đá)... hỗn hợp bột nhựa gỗ được trộn đều, 
đồng nhất, được nung nóng ở nhiệt độ 200oC, sau đó 
nguyên liệu được đùn, ép thành nhiều hình dạng khác 
nhau theo yêu cầu. 

Bề mặt cửa gỗ Composite phủ lớp film PVC cao cấp 
bằng công nghệ ép nhiệt hút chân không, mô phỏng vân 
gỗ tự nhiên đều màu, có khả năng chống xước tốt. Cửa 
sử dụng chân nẹp thông minh cài trực tiếp vào khuôn, 
không sử dụng đinh hay keo, đảm bảo tính thẩm mỹ cao 
và thuận tiện khi tháo lắp, sửa chữa. 

Sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, 
đáp ứng xu hướng phát triển chung hiện nay, nhiều chủ 
đầu tư đang tin tưởng sử dụng cửa gỗ Composite trong 
các kiến trúc công trình như: biệt thự liền kề, chung cư, 
khách sạn, bệnh viện, trường học…

• Có khả năng kháng nước tuyệt đối bởi cấu trúc các 
phân tử polymer bao bọc các phân tử gỗ khiến hơi 
nước không thể xâm nhập vào bên trong cửa.

• Độ bền và độ ổn định cao, không có hiện tượng cong 
vênh, co ngót hay nứt nẻ, mối mọt.

• Cấu tạo cánh và khuôn đúc nguyên khối, độ dày cánh 
40mm giúp sản phẩm có khả năng chịu lực tốt.

• Thanh profile cấu trúc khoang rỗng dạng hộp, kết 
hợp với hệ gioăng kép đảm bảo độ kín khít cao, cách 
âm, cách nhiệt tốt.

• Trọng lượng nhẹ, thuận tiện cho việc thi công lắp đặt.

• Vật liệu bắt cháy kém, chỉ bị biến dạng khi nhiệt độ 
trên 120oC nên hạn chế được khả năng cháy lan.

• Sản phẩm không chứa formaldehyd nên rất an toàn 
cho người sử dụng, thân thiện với môi trường.

• Màu sắc đa dạng, nhiều loại vân gỗ, tính thẩm mỹ 
cao, phù hợp với nhiều phong cách nội thất của công 
trình.

• Cửa gỗ Composite được sử dụng làm cửa thông 
phòng, cửa phòng vệ sinh, cửa phòng tắm.

• Giá thành sản phẩm hợp lý. 
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