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Eurowindow là nhà cung cấp, Sản xuất, lắp đặt tổng thể về 
các loại cửa hàng đầu Việt nam, trong đó: 
• Sản phẩm cửa cuốn Eurowindow được chế tạo từ các 

linh kiện nhập khẩu chính hãng hoặc được chế tạo 
theo các tiêu chuẩn của Eurowindow với các tiêu chí 
tối ưu về chất lượng và công năng sử dụng.

• Cửa được thiết kế phù hợp với các vị trí yêu cầu mức 
độ an ninh cao, diện tích mở lớn như: cửa Gara, mặt 
tiền nhà phố, cửa kho…

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SẢN PHẨM

CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN
• Thân cửa được sản xuất từ hợp kim nhôm có độ bền 

cao, chống mài mòn, có cấu trúc khoang rỗng kép, 
chắc chắn, cuộn êm nhờ hệ thống đệm giữa các thanh 
mành cuốn, nhẹ, tăng tuổi thọ động cơ.

• Loại mành dày 1mm, phù hợp với kích thước cửa
 + Rộng thông thủy từ 1-4m
 + Cao thông thủy từ 1-4m.

•  Thân cửa được sơn trên dây truyền sơn tĩnh điện của 
Eurowindow, được sơn 03 màu thông dụng được 
khách hàng ưa chuộng gồm: 1 vân gỗ sơn bệt 221, vàng 
cốm PCTV - 20509, be sáng Ral 9007.

• Động cơ nhập khẩu, được thiết kế phù hợp với từng 
kích thước, diện tích cửa để đảm bảo độ bền tối đa.

•  Điều khiển từ xa bằng mã số trượt (rolling code) bảo 
mật tuyệt đối, không thể dò mã.

•  Hệ thống cảm biến an toàn với các chức năng:
 - Tự động dừng khi gặp vật cản.
 - Hú còi báo động khi cửa có hiện tượng bị cậy phá 

và gặp vật cản.
• Bộ lưu điện có khả năng tích điện tới 34 giờ, được sử 

dụng trong trường hợp mất điện.

Một số màu sắc

Vân gỗ sơn bệt 221

PCTV - 20509

Ral 9007
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