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RÈM
TRONG HỘP KÍNH



Rèm trong hộp kính Eurowindow là sản phẩm 

tích hợp độc đáo, tiện lợi phù hợp với kiến trúc 

hiện đại. Thiết kế rèm nhôm được đặt giữa hai 

lớp kính giúp cửa vừa giữ nguyên đặc tính cách 

âm, cách nhiệt, kín khít; vừa có công dụng che 

nắng, chắn sáng và đảm bảo không gian riêng 

tư cho gia chủ. Sự kết hợp hai trong một này còn 

đem lại giá trị về mặt thẩm mỹ và tiết kiệm tối đa 

diện tích không gian. 

Với cấu kiện nam châm đặt bên trong và bên 

ngoài hộp kính, việc điều khiển rèm (nâng lên, 

hạ xuống, lật lá) được thực hiện chính xác, giúp 

điều chỉnh mức độ chiếu sáng phù hợp tùy theo 

nhu cầu của người sử dụng. Rèm lá nhôm có cơ 

chế tản nhiệt nhanh, khuyếch tán nhiệt ra bên 

ngoài giúp không khí bên trong luôn ổn định, 

góp phần tiết kiệm điện năng. 

Với màu sắc phong phú, đa dạng, rèm trong hộp 

kính Eurowindow là sự lựa chọn hoàn hảo, giúp 

nâng cao thẩm mỹ và tính tiện nghi cho mọi 

công trình.
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Ngăn chặn hiệu ứng nhà kính, điều mà các loại 

rèm nằm ngoài hộp kính không làm được.

Kín khít, cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng 

đến 40%.

Ngăn ngừa tia cực tím với chỉ số chống UV-351, bảo 

vệ các thiết bị nội thất, thiết bị điện tử trong nhà.

Tuổi thọ rất cao và không cần vệ sinh, bảo dưỡng 

nhờ phần rèm nằm trong môi trường khí trơ (khí 

Argon) giữa hai lớp kính chống bụi bẩn.

Có hạt hút ẩm chống ngưng tụ hơi nước gây mờ 

kính, ngăn ngừa nấm mốc và rỉ sét.

Núm trượt cải tiến với thiết kế bo tròn, sang trọng, 

hiện đại, đạt giải thưởng Chicago Design Awards.

Thiết kế lỗ đục trên lá mành chính xác, không gợn, 

hạn chế sự cố đứt dây mành và lệch rèm.

Thiết kế chống va chạm, giúp hạn chế tiếng ồn khi 

sản phẩm vận hành.

Màu sắc đa dạng, phù hợp với không gian nội thất.
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