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Cửa và vách nhôm có cầu cách nhiệt Eurowindow có nhiều ưu điểm vượt trội về khả năng cách âm, cách nhiệt. Với cấu tạo 3 lớp gồm 
2 thanh profile nhôm định hình được gắn kết bằng 1 dải polyamide cản nhiệt ở giữa, thanh profile có kết cấu nhiều khoang rỗng với 
gân tăng độ cứng, hệ thống gioăng cao cấp kết hợp với kính hộp giúp sản phẩm có tải trọng nhẹ, độ bền, độ kín khít cao chịu lực va 
đập lớn, tiết kiệm 30% chi phí điện năng tiêu thụ trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm có tính thẩm mỹ cao với 2 mặt profile có thể sơn 2 màu khác nhau phù hợp phong cách nội thất bên trong và kiến trúc mặt 
ngoài công trình. Khắc phục tất cả nhược điểm của cửa nhôm thông thường, cửa nhôm có cầu cách nhiệt Eurowindow là sự lựa chọn 
hoàn hảo cho các công trình cao cấp như: nhà mặt phố liền kề, biệt thự, khu chung cư, khu nghỉ dưỡng, cho tới các tòa nhà văn phòng 
hạng sang,...

CỬA NHÔM

CÁCH ÂM ƯU VIỆT, CÁCH NHIỆT VƯỢT TRỘI

CÓ CẦU CÁCH NHIỆT

Sản phẩm

MỚI



PROFILE NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT
EUROWINDOW

PROFILE NHÔM THÔNG THƯỜNG

CỬA NHÔM

CÓ CẦU CÁCH NHIỆT

Gioăng ép kính tạo thành
3 khoang rỗng

Nẹp kính dày 1,4mm

Độ dày profile
lên tới 2mm 

Khung bao và khung cánh
có cầu cách nhiệt

Nhiều khoang trống,
có gân tăng độ cứng

3 tầng gioăng EPDM

Cách nhiệt > 50%

Cách âm tới 40 dB

Độ kín khí và kín nước
đạt 600 Pascal
Tương đương bão cấp 11

Cách nhiệt < 20%

(Các thông số kỹ thuật được thử nghiệm trong điều kiện tiêu chuẩn)

Cách âm tới 20 dB

Độ kín khí và kín nước
đạt 200 Pascal

Tương đương bão cấp 8

Kích thước khung cánh 68,5mm Kích thước Profile tối đa 55mm

Kích thước khung bao 60mm

Gioăng ép kính
tạo thành 1 khoang

Nẹp kính dày 1,2mm

Độ dày profile
< 1,8 mm 

Khung bao và khung cánh
không có cầu cách nhiệt

Khoang trống không
có gân tăng độ cứng

2 tầng gioăng

Cách nhiệt
trên 50%

Cách âm
trên 40%

Kín khí đạt Class 3
Theo TC EN 1027:20

Kín nước 600 Pascal
≈ bão cấp 11

Chịu lực 2.000 Pascal
≈ bão cấp 17

SO SÁNH CẤU TẠO MẶT CẮT PROFILE NHÔM CÓ CẦU CÁCH NHIỆT
VÀ PROFILE NHÔM THÔNG THƯỜNG


