
Bạn đang tìm kiếm một dòng cửa cuốn bền chắc đẹp thì cửa cuốn Titadoor PM503 là một gợi ý thích hợp 
cho bạn. Với không ít tính năng vượt trội, hoạt động êm ái, thiết kế hiện đạiƯ cùng giá tốt là điểm thu hút 
khách hàng ở loại cửa cuốn này. 

Thông số kỹ thuật của cửa cuốn Titadoor PM 503 

Mã sản phẩm: PM503 

Thương hiệu: Titadoor 

Thân cửa: Nhôm hợp kim 6063 

Độ dày: 1.5 - 2.45mm 

Màu Sắc: Ghi sần 

Lỗ thoáng: hình elip 

Kết cấu: 2 chân, 2 vít + 3 thanh chữ K chịu lực 

Đặc điểm: Móc dày 1.0mm, vai và chân chịu lực dày 1.0mm +/-0.6% 

Kích thước cửa tối đa 6 m x 5m 

In chống hàng nhái: Titadoor PM503 

Trọng lượng: 9.4kg/m2 

Chức năng vận hành: Motor 

Tìm hiểu về cửa cuốn Titadoor PM 503 

Đây là mẫu cửa cuốn cao cấp thương hiệu Titadoor có không ít ưu thế vượt trội cùng mức chi phí khá hợp 
lý. 

Ngoài ra, cửa cuốn titadoor pm503 được làm từ hợp kim nhôm 6063 cao cấp, được sản xuất bằng khoa 
học dây chuyền hiện đại Đức. 

Công ty Nguyên Tâm là nhà cung cấp cũng như lắp đặt cửa cuốn Titadoor chính hãng với mức chi phí hấp 
dẫn, dịch vụ bảo hành chất lượng. 

Những tính năng vượt trội của cửa cuốn Đức Titadoor 
PM503 

Với kiểu dáng đẹp cùng tông màu thời thượng đem lại cho căn nhà của bạn sự bừng sáng, hiện đại, đậm 
chất châu Âu. 

https://www.cuacuontitadoor.com/san-pham/cua-cuon-titadoor/cua-cuon-titadoor-pm-503-detail


Đây là loại cửa có kết cấu gồm những nan cửa có các khe thoáng hình Elip nằm trên nan cửa, nhờ đó ánh 
sáng cũng như gió tự nhiên cũng có thể thông qua một số khe thoáng để vào bên trong không gian, ngay 
cả khi bạn đã đóng cửa. Làm giảm sự ngột ngạt, nóng bức vào những ngày nắng nóng. Đặc biệt, là với 
một số không gian có đặc thù phải đóng cửa đều đặn, thì đây là một lựa chọn tốt nhất. 

Ngoài ra, bạn có khả năng điều chỉnh độ thoáng của cửa hợp lý với nhu cầu sử dụng của bản thân. 

Độ bền chắc siêu cao nhờ hộp nan thiết kế 2 lớp. Song song tăng tỉ lệ cách âm, cách nhiệt cho ngôi nhà 
của bạn. 

Sở hữu không ít tính năng hiện đại như tự động đảo chiều, báo động, dừng khi gặp vật cản giúp đảm bảo 
an toàn cho người sử dụng, đặc trưng một số gia đình có con nít. 

Được hỗ trợ tích hợp các trang thiết bị, phụ kiện chính hãng độc quyền, đồng bộ cũng như có độ nhạy cao. 
Cùng với đó, một số phụ kiện như: bình lưu điện, motor, remote… đều được gắn tem cũng như logo chính 
hãng trên các sản phẩm này để phân biệt với hàng không chất lượng, hàng nhái trôi nổi trên thị trường. 

Ứng dụng cửa cuốn Đức Titadoor PM503 dùng làm cửa đi chính, cửa gara ôtô, cửa hàng, kiốt,… 

Công ty cửa Nguyên Tâm là nhà phân phối cửa cuốn Titadoor công nghệ Đức không ít năm tại thị trường 
TP.HCM. Chúng tôi cùng với đội ngũ kỹ thuật lành nghề, và tận tâm với công việc đã đạt được lòng tin của 
không ít khách hàng tại khắp những quận huyện. 

Để tiết kiệm trong việc tuyển lựa cửa cuốn phù hợp, bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ hay 
số điện thoại bên dưới để được tư vấn cũng như giải đáp kỹ hơn. 

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYÊN TÂM 

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

Hotline: 0903 067 675 


