
Cửa cuốn Titadoor PM600SE bây giờ đang là sản phẩm được nhiều người ưa chuộng. Với không ít cải 
tiến nổi bật là sản phẩm cửa cuốn Đức cao cấp tốt nhất cho một số cơ quan biệt thự sang trọng. Cùng tìm 
hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây. 

Thông số kỹ thuật cửa cuốn Titadoor PM-600SE 

Mã sản phẩm: PM 600SE 

Thương hiệu: Titadoor 

Thân cửa: Nhôm hợp kim 2 lớp A 6063 T5 

Độ dày: 1.5 - 2.45mm 

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, chắc chắn 

In chống hàng nhái: Titadoor 600SE 

Trọng lượng: TL 13kg +/- 6% 

Tìm hiểu về dòng cửa cuốn Titadoor PM-600SE 

Dùng cửa cuốn titadoor Pm600se khiến cho ngôi nhà của bạn vươn lên là khác biệt, an tâm, sang trọng 
và độc đáo riêng. 

Nhờ có khả năng điều chỉnh đóng/ mở khe thoáng mà căn nhà của bạn luôn thông thoáng mà lại tương 
đối an toàn. 

Sản xuất đồng bộ theo tiêu chuẩn của Titadoor, trên mỗi sản phẩm đều có tem của Titadoor bảo đảm cửa 
cuốn thuộc hàng chính hãng. 

https://www.cuacuontitadoor.com/san-pham/cua-cuon-titadoor/cua-cuon-titadoor-pm-600se-detail


Các điểm cộng nổi trội của cửa cuốn Đức Titadoor PM-
600SE 

Cửa cuốn vận hành, nhẹ, êm dịu cũng như hầu như không có tiếng động nên khá phù hợp cho các vị trí 
sang trọng đòi hỏi sự yên tĩnh. 

Cửa chống trầy nhờ lớp sơn tĩnh điện siêu tốt, song song còn chống gỉ sét, oxy hoá nhờ thân cửa bằng 
nhôm hợp kim cao cấp. 

Dùng công nghệ đảo chiều Semi-Austmatic đảm bảo sự an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. 

Dùng dễ dàng và thuận tiện bằng cách lắp bình lưu điện dùng motor cửa cuốn để điều khiển từ xa. 

Ngăn ngừa kẻ gian phá mã và đột nhập nhờ công nghệ Austmatic Rolling Code 

Cửa Titadoor pm600se an toàn hơn vì có khả năng tích hợp nhiều thiết bị cảnh báo như đảo chiều lúc có 
vật cản (nhà có em bé nên dùng), báo động lúc cạy cửa, thông báo tình hình cửa đóng/ mở qua điện thoại, 
điều khiển cửa bằng điện thoại ở bất cứ đâu,… 

Sau khi đặt hàng thì trong vòng 4 ngày khách hàng sẽ được lắp đặt ngay không hề chờ đợi lâu. 

Cửa cuốn Nguyên Tâm là đại lý thi công tốt nhất trong không ít năm ở thị trường cửa cuốn cũng như phụ 
kiện cửa cuốn tại TP.HCM. Với một số dịch vụ bảo hành, bảo trì của công ty, quý khách hoàn toàn yên tâm 
về chất lượng cũng như giá cả của chúng tôi. 

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 


