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BẢNG BÁO GIÁ CỬA CUỐN MITADOOR
NGÀY 01/03/2021

- Công ty chúng tôi chuyên sản xuất, thi công lắp đặt cửa cuốn Đức hàng đầu tại TPHCM và
phân phối toàn quốc với giá cả hợp lý tốt nhất trên thị trường hiện nay, với nhiều mẫu mã đa
dạng. Cửa cuốn MITADOOR

- Cửa cuốn MITADOOR hội tụ công nghệ đỉnh cao từ chất lượng đến kiểu dáng, hòa quyện vào
không gian kiến trúc tạo nên một phong cách đẳng cấp, lịch lãm, đẹp và bền mãi với thời gian.
- Nan Cửa cuốn MITADOOR làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp trên dây truyền thiết bị hiện đại
của Đức, đảm bảo vận hành êm ái, nhẹ, an toàn. Đặc biệt có thể điều chỉnh ánh sáng theo ý muốn
thông qua các khe thoáng giúp cho việc lưu thông không khí trong và ngoài, mang lại sự tiện nghi
thoải mái cho khách hàng.

Mitadoor là đơn vị tiên phong trong ngành cửa tại Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm, với vai
trò là nhà sản xuất, phân phối, lắp đặt và cung cấp các giải pháp toàn diện về cửa, mang đến quý
khách hàng các sản phẩm chất lượng nhất hiện nay, Mitadoor đang cung cấp ra thị trường những
dòng motor nhập khẩu và liên doanh với chất lượng cao sử dụng ổn định và giá cả hợp lý.
Sau đây Mitadoor cung cấp bảng giá về motor nhập khẩu Đài loan với mã hiệu AA – và Motor Liên
doanh công nghệ Đài Loan IH.

Bình lưu điện Mitadoor Super thuộc loại Bình Ắc quy khô, kín khí, có 2 nhân 12V X 7.5-12Ah, thời gian lưu điện từ 12h
đến 48h. Số lần đóng – mở khi cúp điện từ 05 – 10 lần, tùy theo công suất của bình.
Khi sử dụng, bình UPS phải được cắm vào nguồn điện 24/24 giờ. Đặc biệt, khi nhà đang xây, Chủ nhà thường xuyên
cúp nguồn (CP tổng) khi đóng cửa công trình. Lúc đó, bình sẽ không được sạc đầy, nguồn điện nhiều lần không ổn định

=> bình hết điện hoặc chai bình => bình không tự chuyển điện cho Motor và không thể mở cửa. Do vậy, phải gắn bình
vào 01 CP riêng, có nguồn điện ổn định.
Mitadoor có trách nhiệm bảo hành bình lưu điện trong vòng 1 năm, theo các điều kiện bảo hành đínhn kèm.

* Ghi chú:
- Giá trên đã bao gồm vận chuyển trong nội thành tp.Hồ Chí Minh.
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm hộp che kỹ thuật (hộp che).
- Sản phẩm được bảo hành từ 3 năm đến 5 năm màu sắc cửa và 1 năm đến 2 năm với motor + UPS.
- Với những cửa nhỏ hơn 7m2 sẻ cộng thêm 100.000 đồng/m2 cho phần thân cửa.
- Đơn giá có thể thay đổi theo từng thời điểm vui lòng liên hệ điện thoại trước.
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