
Cửa cuốn Titadoor PM52S là dòng cửa cuốn khe thoáng khoa học Đức có đặc tính siêu bền và độ nhẹ 
nhàng cao, giúp cửa vận hành khá êm cũng như cho độ an toàn cao. Sở hữu khá nhiều điểm cộng vượt 
trội với giá cả cực kỳ thích hợp. 

Thông số kỹ thuật của dòng cửa cuốn Titadoor PM 52S 

Mã sản phẩm: PM52S 

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, cứng cáp 

In chống hàng nhái: Titadoor PM 52S 

Trọng lượng: 8.3kg +/- 6% 

Đôi điều về mẫu cửa cuốn Đức Titadoor PM-52S 

Với loại cửa cuốn Titadoor PM-52S có giá thành khá cạnh canh, hiệu nghiệm cao trong thiết kế cũng như 
lắp đặt. 

Cấu tạo nan nhôm dày 1.0 lên đến 1.15mm chịu ngoại lực cực tốt cũng như hao mon khi vận hành. 

Hợp kim nhôm siêu cứng chắc 6063 được sản xuất và gia cố độ cứng, độ chống rỉ sét bằng sơn phủ kỹ 
thuật cao trên dây chuyền công nghệ cửa Đức. 

Thêm vào đó, cửa cuốn titadoor Pm52s còn có độ bền cao hơn so với những dòng cửa khác trên thị trường 
mà dễ dàng dùng và lắp đặt, sửa chữa cũng như bảo dưỡng. 

https://www.cuacuontitadoor.com/san-pham/cua-cuon-titadoor/cua-cuon-titadoor-pm-52s-detail


Ưu và nhược điểm của cửa cuốn Đức Titadoor PM 52S 

Sở hữu những thiết kế ấn tượng cũng như vô cùng tiên tiến, đặc biệt còn đi kèm với chức năng chống ồn 
cực cao nên cửa cuốn PM52S của Titadoor mang đến rất nhiều ưu thế nổi bật, tuy vậy vẫn tồn tại các điểm 
yếu bạn cần phải cẩn trọng 

Ưu điểm 

Thiết kế của của cửa có khả năng tùy chỉnh dễ dàng dựa theo nhu cầu của công trình. Với tiết diện tối đa 
lớn, có thể nâng lên tới 7m, chiều rộng là 6m. 

Sử dụng chất liệu nhôm siêu bền, nên trọng lượng của cửa cuốn rất nhẹ so với một số loại cửa cuốn ngày 
nay. 

Quy trình vận hành êm ái, tránh phát ra tiếng bởi có hệ thống chống ồn hiệu quả 

Tạo không gian ở thông thoáng với thiết kế khe thoáng đặt dọc nan thích hợp. 

Mức giá cửa rất rẻ, hợp lý với túi tiền của toàn bộ khách hàng hiện nay. 

Nhược điểm 

Độ chịu đựng của cửa cuốn không cao, với một số khách hàng có nhu cao về an ninh, chống lực hậu quả 
cực mạnh nên tuyển lựa mẫu sản phẩm có độ dày của chất liệu Nhôm cao hơn. 

Bảng giá cửa cuốn Titadoor PM52S chi tiết mới nhất vui lòng liên hệ số hotline dưới đây. 

CÔNG TY TNHH CỬA NGUYÊN TÂM 

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

Hotline: 0903 067 675 

Website: https://www.cuacuontitadoor.com/ 
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