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Lưu ý
● Độ dày và trọng lượng sản phẩm ±8%.
● Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (VAT=10%). Đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt hoàn thiện trong phạm vi nội thành Tp. HCM.
● Đơn giá trên áp dụng cho các bộ cửa cuốn có diện tích từ 8m² trở lên. Các bộ cửa có diện tích nhỏ hơn 8m² thì đơn giá sẽ cộng thêm     
400.000 đồng/bộ cho thân cửa bằng tole; 1.000.000 đồng/bộ cho thân cửa bằng inox; 600.000 đồng/bộ đối với thân cửa bằng     
thép sơn tĩnh điện .
● Ráp ray, lắc trước cộng thêm chi phí 800.000 đồng/bộ.

   1. Cửa cuốn Tole mạ màu:
- Tole mạ màu có độ bền cao.
- Có thể sử dụng bằng tay hoặc motor.
- Kích thước tối đa: 6 dem (4m x 4m), 7 dem (5m x 4m), 
  8 dem (6m x 4m).
- Sử dụng phù hợp cho cửa Nhà kho, Kios.

   3. Cửa cuốn thép sơn tĩnh điện:
- Thép sơn tĩnh điện, tăng độ bền màu, hạn chế tối đa trầy xước.
- Khả năng bảo vệ công trình cao.
- Kích thước tối đa: 8 dem (6m x 5m), 9 dem (6m x 6m), 
  1.1 ly (7m x 6m), 1.3 ly (8m x 6m), 1.6 ly (9m x 7m).
- Sử dụng cho Nhà kho, Nhà máy lớn, Garage ô tô.

   2. Cửa cuốn inox:
- Inox 304 có độ cứng cao tăng khả năng bảo vệ công trình.
- Bề mặt sáng, hạn chế tối đa sự gỉ sét, oxi hóa của môi trường.
- Kích thước tối đa: 6 dem (5m x 5m), 7 dem (6m x 6m), 
  8 dem (7m x 6m), 1.2 ly (9m x 7m).
- Sử dụng cho khu vực nóng ẩm, vùng biển, kho đông lạnh.

   5. Cửa cuốn inox song ngang, mắc võng:
- Song tròn Ø19, Inox 304, kích thước tối đa: 6m x 5m.
- Song vuông �20, Inox 304, kích thước tối đa: 7m x 5m.
- Ống lồng ống Ø19 thép + Ø22. Inox 304, 
  kích thước tối đa: 8m x 5m.
- Mắc võng, Inox 304, Ø12,7, dày 1.0mm.
  kích thước tối đa: 6m x 5m.
- Sử dụng cho Trung tâm Thương mại, Ngân hàng.

   4. Cửa cuốn song ngang, mắc võng thép sơn tĩnh điện:
- Song tròn Ø19, thép sơn tĩnh điện, kích thước tối đa: 6m x 5m.
- Song vuông �20, thép sơn tĩnh điện, kích thước tối đa: 7m x 5m.
- Ống lồng ống Ø19 thép + Ø22, nhôm sơn tĩnh điện, 
  kích thước tối đa: 8m x 5m.
- Mắc võng, thép sơn tĩnh điện Ø12,7, dày 1.0mm,
  kích thước tối đa: 6m x 5m.
- Sử dụng cho Trung tâm Thương mại, Ngân hàng.

SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM - QUY CÁCH ĐƠN GIÁ
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* Đơn giá chưa bao gồm giấy chứng nhận chống cháy cho công trình

   6. Cửa cuốn thép chống cháy sơn tĩnh điện:
- Đạt giới hạn chịu lửa E120 (120 phút).
- Độ dày nan lá 1.3mm, ray U dày 1.4mm. 1.3 ly


