
Cửa cuốn Titadoor PM2014SR là dòng cửa cuốn khe thoáng Đức hiện đại, là dòng cửa có độ khép kín 
cao cũng như giải pháp âm rất tốt so với dòng PM-2014 hiện tại. Kết cấu với những giảm chấn bên trong 
cũng như bên trên nan cửa, tạo độ êm nhẹ nhàng lúc đóng /mở cửa. 

Thông số kỹ thuật của mẫu cửa cuốn Đức Titadoor PM-
2014SR 

Mã sản phẩm: PM 2014SR 

Hãng sản xuất: Titadoor 

Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5 

Độ dày: 1.2 - 1.6 mm 

Màu Sắc: Vàng kem, Ghi sần, Cà phê. 

Kích thước tối đa: S36m2 = W6m x H6 m 

Phụ kiện: Thiết bị báo động, mạch đèn báo sáng, Rơ le chống sổ lô 

Lỗ thoáng: hình ô van. 

Trục: Trục mạ kẽm ¢ 114 độ dày 2,6mm (Wpb < 5000m); 

Ray: U76 bằng nhôm A 6063-T5 

Hệ thống tự dừng lúc gặp vật cản 

Hệ thống báo động chống trộm lúc cửa bị cạy phá. 

Kiểu nan: Nan cửa nhôm, vững chắc 

In chống hàng nhái: Titadoor PM 2014SR 

Trọng lượng: 10.5kg +/- 6% 

Giới thiệu về mẫu cửa cuốn Titadoor PM2014SR 

Đặc tính của cửa cuốn titadoor pm2014SR là nhôm hợp kim 6063 chịu được những ngoại lực va chạm 
cao, định hình tốt, chống lực ma sát mài mòn tốt. Độ dày nan nhôm hợp lý dao động trong khoảng 1.2 lên 
đến 1.6mm nên hoàn toàn không tác động đến cấu trúc khung cửa khi vận hành. 

Phù hợp với tất cả công trình như gara, nhà ở cho đến kho bãi có chiều dài đa dạng nhất. Đem đến hiệu 
quả cao với khoản chi phí phải chăng thế nhưng độ an toàn cao lúc chống một số lực va đập và ngoại lực 
từ thời tiết rất tốt. 

https://www.cuacuontitadoor.com/san-pham/cua-cuon-titadoor/cua-cuon-titadoor-pm-2014sr-detail


Cấu tạo nan nhôm dày chịu ngoại lực cũng như hao mòn lúc hoạt động. Với mẫu cửa cuốn Titadoor PM-
2014SR là sản phẩm từ nguyên liệu nhôm siêu cứng chắc 6063 được sản xuất và gia cố độ cứng, độ 
chống rỉ sét bằng sơn phủ khoa học cao trên dây chuyền công nghệ cửa Đức. 

Ưu và nhược điểm của cửa cuốn Đức Titadoor 
PM2014SR 

Ưu điểm 

Từ vật liệu nhôm có tính định hình cao, thiết kế linh hoạt phù hợp mỗi kết cấu, chống mài mòn hiệu quả đi 
kèm với lớp sơn siêu dày, siêu bám dính, có độ bền hơn 5 năm sử dụng, chống chọi với mọi kiểu thời tiết 
khắc nghiệt. 

Loại nhôm 6063 là chất liệu nhôm rất bền cũng như cứng cáp, thiết kế theo cùng là lõi nhân chịu lực, nên 
dù các yếu tố bên ngoài có ảnh hưởng như thế nào thì không hề dễ méo mó. 

Cơ chế vận hành cực êm, lên xuống nhẹ nhàng, hỗ trợ tính năng điều khiển tránh yếu tố rủi ro. 

Nhược điểm 

Để quá trình vận hành của cửa cuốn được êm ái, cần phải bảo dưỡng định kỳ 

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYÊN TÂM 

Địa chỉ: 60/8 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM 

Hotline: 0903 067 675 


