
Cửa cuốn Titadoor PM525S có kết cầu từ hợp kim nhôm cứng chắc nhất hiện nay là loại 6063 theo tiêu 
chuẩn công nghệ Đức Độ bền màu cũng như cách âm cực hiệu quả là một số ưu thế làm hài lòng không 
ít khách hàng. 

Thông số kỹ thuật của loại cửa cuốn Titadoor PM-525S 

Mã sản phẩm: PM 525S 

Hãng sản xuất: Titadoor 

Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5 

Độ dày: 1.05 mm 

Màu Sắc: Vàng kem, Ghi sần, Cà phê. 

Kích thước tối đa: 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 kiên cố 

In chống hàng nhái: Titadoor 525S 

Trọng lượng: TL 8,6kg +/- 6% 

Giới thiệu về mẫu cửa cuốn Titadoor PM 525S 

Sản phẩm cửa có giá thành tốt nhất hiện tại so với một số dòng cửa chuyên dụng cho gara hay nhà ở cho 
tới kho bãi. 

Mang lại hiệu quả cao với chi phí tiết kiệm thế nhưng vẫn giữ độ an toàn cao lúc chống một số lực va đập 
và ngoại lực từ thời tiết rất tốt. 

Kết cấu nan nhôm dày 1.0 lên đến 1.15mm chịu ngoại lực cũng như hao mòn lúc hoạt động. 

Với loại cửa cuốn titadoor pm525s là sản phẩm từ nguyên liệu nhôm siêu cứng chắc 6063 được sản xuất 
cũng như gia cố độ cứng, độ chống rỉ sét bằng sơn phủ kỹ thuật cao trên dây chuyền công nghệ cửa Đức. 
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Một số điểm vượt trội khiến cho bạn phải chọn cửa 
cuốn Đức Titadoor PM525S 

Thân cửa được thiết kế với những nan nhôm, có thanh ngang ở nan phụ tạo nên độ cứng của các vòng lô 
cuốn. 

Hạn chế được 80% tiếng ồn phát ra lúc vận hành so với kiểu buli gang hình tròn kiểu chữ O truyền thống. 

Sơn ngoài trời cao cấp, độ bền mầu trên 6 năm, độ bám dính cao. 

Hình Ô van cũng như được thiết kế với kích cỡ hợp lý bảo đảm tính an toàn tối đa cho thân cửa. 

Được thiết kế vành lõm ở nan phụ để đỡ thanh trên giúp cho lô cửa khi hoạt động ôm chặt vào nhau thành 
một cuộn tròn. 

Được thiết kế đặc thù giúp cho cửa không bị nâng lên mà vẫn giữ được khe thoáng tạo ra sự khác biệt so 
với một số loại cửa khe thoáng khác 

Kết cấu 2 lớp chịu lực cũng như va đập tốt 

Để giúp bạn chọn lựa được cửa cuốn tự động thích hợp nhu cầu hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn 
kỹ hơn. Công ty chúng tôi với đội ngũ giỏi, chuyên cung cấp cũng như lắp đặt các loại cửa cuốn Titadoor 
chính hãng với giá thành tốt nhất. 
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