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ĐT: 0903 088 660– 0935 08 29 39 

BẢNG BÁO GIÁ TITADOOR 

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 titadoor PM 2014, PM50S, PM800SDR, 

 

- Cửa cuốn TITADOOR  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 làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp trên dây chuyền 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuacuonvn.com.vn/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                  CỬA CUỐN TITADOOR  CÔNG NGHỆ ĐỨC. 

 

STT Mã SP Tên Sản Phẩm Giá/m² 

DÒNG SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN 

1 

  

 

 

PM 701 – 5.4kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM701 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa : 20m² (Rộng 4m x cao 5m) 

·    Không lỗ thoáng, nặng 5.4kg/m2 

·    Đặc điểm: móc dày 1mm 

760.000 
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PM79S- 8.6kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR – PM79S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi sần – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa : 20m² (Rộng 4m x cao 5m) 

·    Đặc điểm: móc dày 1.5mm,  

1.100.000 

3 

 

 

 

PM491- 8.2 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM491 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu kem cát – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa : 16m² (Rộng 4m x Cao 4m) 

·    Lỗ thoáng hình thang,  

·    Đặc điểm: 2 chân,1 vít, móc dày 1mm,  

970.000 
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PM491A- 8 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM491 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu kem cát – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa : 16m² (Rộng 4m x Cao 4m) 

·    Lỗ thoáng hình thang,  

·    Đặc điểm: 3 chân, vách ngang chịu lực, móc dày 1mm, 

960.000 
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PM503-8.8 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM503 
·  Thân cửa hợp kim nhôm 6063. Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa: 20m² (Rộng 4m x Cao 5m) 

·    Lỗ thoáng hình thang  

·    Đặc điểm:2 chân  + 3t hanh ngang  chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.05mm, chân dày 1.05mm 

1.020.00 
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PM 482-10.5 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM482 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi sần – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa : 30m² (Rộng 6m x cao 5m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,nặng 10,5 kg/m2 

·    Đặc điểm: 2 chân,2 vít, móc dày 1.15mm, chân dày 1.15mm 

1.140.000 
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PM482*- 10.6 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM482* 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,nặng 10.6 kg/m2 

·    Đặc điểm:4 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.15mm,  

1.150.000 

DÒNG SẢN PHẨM CAO CẤP 
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PM52S – 8.3kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM52S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL. 

·    Màu kem cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo giảm chấn 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang,  

·    Đặc điểm: 1 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 

1.05mm 

1.070.000 
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PM52SR-8.4 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM52S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL. 

·    Màu kem cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo giảm 

chấn 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang,  

·    Đặc điểm: 1 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 

1.05mm 

1.075.000 
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PM525S-8.6kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM525S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL. 

·    Màu kem cát – Bảo hành 5 năm 

·   Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m 

·    Lỗ thoáng hình thang,nặng 12,8kg/m2 

·    Đặc điểm: 1 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.05mm, chân 

dày 1.05mm 

1.090.000 
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PM49S-9.2 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM49S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm,có lông nheo giảm 

chấn 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang,  

·    Đặc điểm:3 chân, móc dày 1.1mm, chân dày 1m 

1.100.000 
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PM50S-9,6kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM50S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo giảm chấn 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình oval,  

·   Đặc điểm:3 chân, 1 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 1m 

1.110.000 
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PM50SR-9.1 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM50SR 

·   Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo giảm 

chấn 

·    Kích thước cửa tối đa: 30m² (Rộng 5m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình oval,  

·   Đặc điểm:3 chân, 1 vít, móc dày 1.05mm, chân dày 

1.05m 

1.120.000 
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PM2014-10.5kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2014 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có lông nheo  

·    Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình oval,  

·    Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc 

dày 1.15mm, chân dày 1.15-1.2mm 

1.250.000 
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PM481S-11.8 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM481S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.3mm, chân dày vuơt trội  

1.370.000 
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PM2014SR-10.5kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2014SR 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu ghi cát – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo  

·    Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình oval,  

·    Đặc điểm: 2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc 

dày 1.15mm, chân dày 1.2-1.4mm 

1.260.000 
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PM481SR- 11.8 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM481SR 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có 2 lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 42m² (Rộng 7m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.3mm, chân dày vuơt trội 1.3-1,5mm 

1.380.000 
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 PM500SC-13 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM500SC 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.4mm, chân dày vuơt trội 1.4-2mm 

1.460.000 
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PM600SE-13 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM600SE 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.4mm, chân dày vuơt trội 1.5-2.45mm 

1.470.000 
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PM800SDR-16kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM800SDR 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,nặng 16.9 kg/m2 

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 thanh ngang chịu lực, 2 vít, 

móc dày 1.65mm, chân dày vuơt trội 2.2-3mm 

1.750.000 
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PM2059SR- 12.4 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2095SR 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.5mm, chân dày vuơt trội 1.5-2.3mm 

1.450.000 
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PM2029S- 10.9 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2029S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 vít, móc dày 1.25mm, chân dày 

1.5-2mm 

1.340.000 
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PM2039S- 12.4 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2039S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm. Có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang   

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.4mm, chân dày 1.4-2.4mm 

1.440.000 
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PM2069S- 14.4 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2069S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang , 

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.55mm, chân dày vuơt trội 1.8-2.9mm 

1.540.000 
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PM2050S- 13.5 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM2050S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang   

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.5mm, chân dày 1.5-2.5mm 

1.530.000 
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PM1020S- 14.2 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM1202S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.5mm, chân dày vuơt trội 1.6-2,6mm 

1.580.000 
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PM1030S- 15 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM1030S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,  

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.6mm, chân dày vuơt trội 1.7-2.8mm 

1.640.000 
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PM1060S- 17.9 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM1060S 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang   

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.8mm, chân dày vuơt trội 2.1-3.5mm 

1.870.000 
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PM1095I- 12.3 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM1095i 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 36m² (Rộng 6m x Cao 6m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,nặng 16.9 kg/m2 

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 thanh chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.45mm, chân dày 1.45-2.40mm 

1.410.000 
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PM1295I- 15.7 kg/m2 

Cửa cuốn khe thoáng TITADOOR -  PM1295i 

·    Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 

·    Sơn cao cấp AKZO NOBEL 

·    Màu cafe cháy – Bảo hành 5 năm, có lông nheo 

·    Kích thước cửa tối đa: 56m² (Rộng 8m x Cao 7m) 

·    Lỗ thoáng hình thang ,nặng 16.9 kg/m2 

·    Đặc điểm:2 chân đặc + 2 chân chịu lực, 2 vít, móc dày 

1.75mm, chân dày vuơt trội 1.9-2.95mm 

1.750.000 

 

 

 

 

 



 

 

Giấy kiểm định chất lượng cửa cuốn titadoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HÌNH ẢNH CTR THI CÔNG THỰC TẾ 

 



 
HÌNH ẢNH MẪU CỬA CUỐN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     HÌNH ẢNH SẢN XUẤT 
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STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT ĐƠN GIÁ 

MOTOR NGOÀI -  AC220V (bao gồm Motor + lắc + HĐK+ 2 tay remote) 

1 MITECAL 500kg Söùc naâng dưới 17m2
 – Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä 3.500.000 

2 MITECAL 600 kg Söùc naâng  dưới 20m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
3.800.000 

3 MITECAL 800 kg Söùc naâng dưới 25m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä 5.500.000 

4 MITECAL 1000 kg Söùc naâng dưới 30m2
 -Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
7.500.000 

5 YH 300 kg Söùc naâng  dưới 12m2
  -  Made in Taiwan – BH 24 tháng Boä

 
6.500.000 

6 YH 400 kg Söùc naâng  dưới 15m2
  -  Made in Taiwan – BH 24 tháng Boä

 
7.500.000 

7 YH 500 kg Söùc naâng  dưới 18m2
  -  Made in Taiwan – BH 24 tháng Boä

 
8.500.000 

8 PM 400 kg Söùc naâng dưới 12m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
3.800.000 

9 PM 600 kg Söùc naâng dưới 15m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
4.100.000 

10 ELISS 400 kg Söùc naâng dưới 15m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
3.700.000 

11 ELISS 600 kg Söùc naâng dưới 18m2
  - Technology Taiwan – BH 18 tháng Boä

 
3.900.000 

12 ABS 400 kg Söùc naâng dưới 15m2
  - Technology Taiwan – BH 12 tháng Boä

 
2.900.000 

13 ABS 600 kg Söùc naâng dưới 18m2
  - Technology Taiwan – BH 12 tháng Boä

 
3.100.000 

BÌNH LƯU ĐIỆN 

1 Bình löu ñieän 400 kg – thời gian tích điện 18 - 20 giờ – BH 12 tháng Boä 2.600.000 

2 Bình löu ñieän  600 kg – thời gian tích điện 20 - 30 giờ – BH 12 tháng Boä 3.200.000 

3 Bình löu ñieän 800 kg – thời gian tích điện 24 - 48 giờ – BH 12 tháng Boä 3.700.000 

4 Bình löu ñieän 1.000 kg – thời gian tích điện 24 - 48 giờ – BH 12 tháng Boä 4.400.000 

MOTOR ỐNG 220AC (bao gồm Motor + lắc + HĐK + 2 tay remote) 

1 Motor oáng  Engines 50Nm  - söùc naâng 55kg   – dưới 6m2
  – BH 12 tháng 

Boä
 

4.200.000 

2 Motor oáng  YK 50Nm  - söùc naâng 55kg   – dưới 6m2
  – BH 12 tháng 

Boä
 

4.400.000 

3 Motor oáng Engines 100Nm  - söùc naâng 90kg – dưới 8m2
 – BH 12 tháng Boä

 
5.000.000 

4 Motor oáng YK 100Nm  - söùc naâng 90kg – dưới 8m2
 – BH 12 tháng Boä

 
5.200.000 

5 Motor oáng  Engines 120Nm  - söùc naâng 130kg – dưới 11m2
 – BH 12 tháng Boä 5.500.000 

6 Motor oáng YK 120Nm  - söùc naâng 130kg – dưới 11m2
 – BH 12 tháng Boä

 
5.200.000 

7 Motor oáng  Engines 140Nm  - söùc naâng 150kg – dưới 13m2
 – BH 12 tháng Boä 6.700.000 

8 Motor oáng  YK 140Nm  - söùc naâng 150kg – dưới 13m2
 – BH 12 tháng Boä 6.500.000 

9 Motor oáng  YK 230Nm  - söùc naâng 160kg   – dưới 15m2
  – BH 12 tháng 

Boä
 

7.000.000 

10 Motor oáng  Engines 230Nm  - söùc naâng 160kg – dưới 15m2
  – BH 12 tháng Boä 7.200.000 

11 Motor oáng  YK 300Nm  - söùc naâng 170kg – dưới 17m2
  – BH 12 tháng Boä 7.700.000 

12 Motor oáng  Engines 300Nm  - söùc naâng 170kg – dưới 17m2
  – BH 12 tháng Boä 8.100.000 

PHỤ KIỆN CHO CỬA CUỐN 

1 Tay ñieàu khieån Remote chính hãng Caùi 450.000 

2 Tay ñieàu khieån Remote thöôøng Cái 350.000 

3 Heä thoáng töï döøng hoaëc ñaûo chieàu ( thanh đáy, rơ le, dây điện, chốt đồng) Boä 1.600.000 



 

 

 

 

 

 

 

 
 * 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. 

 

4 Hệ thống báo động chống trộm Boä 500.000 

5 Hệ thống tự dừng khi gặp vật cản cơ Bộ 1.000.000 

 

                      LIÊN HỆ PHÒNG KINH DOANH : 0903.088.660  


