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Là dòng sản phẩm cửa cuốn thuộc Tập đoàn Austdoor mang đến giải pháp an 
toàn và kinh tế cho người sử dụng. Với Doortech, bạn sẽ sở hữu một bộ cửa 
cuốn an toàn, vận hành êm ái & ổn định với một ngân sách phù hợp.

Giải pháp An toàn & Kinh tế: Cửa cuốn Doortech được các kỹ sư Austdoor  
nghiên cứu lựa chọn vật liệu tối ưu và tích hợp các công nghệ tiên tiến nhằm 
đảm bảo chất lượng và độ an toàn tốt nhất mà vẫn đem lại tính kinh tế cho 
người sử dụng.

Cam kết bảo hành: Cửa cuốn Doortech được bảo hành chính hãng 12 tháng 
tại Trung tâm Dịch vụ Austcare và hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc 
theo tiêu chuẩn của Tập đoàn Austdoor.

Phân phối rộng khắp: Bạn dễ dàng tìm mua cửa cuốn Doortech tại hệ thống 
hơn 600 đại lý ủy quyền trên toàn quốc.

GIẢI PHÁP CỬA CUỐN 
AN TOÀN VÀ KINH TẾ

MÀU SẮC LỰA CHỌN

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác với màu thực tế, vui lòng xem sản phẩm mẫu.

# 3 Cà phê# 1 Trắng ngà # 4 Xanh ngọc# 2 Vàng kem # 5 Ghi # 6 Xanh lá # 35 Ghi
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CỬA CUỐN NAN NHÔM DOORTECH

CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN DOORTECH

LOẠI CỬA D14i D12i D08s
Vật liệu thân cửa Nhôm  6063T5

Độ dày 1.3-1.4mm 1.2-1.3mm 0.8-0.9mm
Kích thước tối thiểu 
(HpbxWpb) 2.5m x 2.8m

Kích thước tối đa 
(HpbxWpb) 6.0m x 6.5m 5.5m x 6.0m 5.0m x 5.0m

Màu sắc #3 #35 #35

Công nghệ sơn Sơn ngoài trời cao cấp

Kiểu lỗ thoáng Hình thoi 5 (so le)

Bộ tời/ Ray AC / Ray U76NS

Tốc độ đóng/mở TB 8-11cm/giây

LOẠI CỬA SUPERLUX (SL) ECOLUX (EL)

Vật liệu thân cửa Thép Bluescope Steel Thép mạ màu liên doanh

Độ dày 0.50mm ± 5%, AZ70 0.48mm±5%, AZ70

Kích thước tối thiểu 
(HpbxWpb) 2.5m x 2.5m

Kích thước tối đa 
(HpbxWpb) 5.0m x 5.0m 4.5m x 4.5m

Màu sắc #1, #5, #6 #2, #4

Công nghệ sơn Sơn bóng, phủ Polyester bảo vệ chống bay màu

Bộ tời/ Ray DC / Ray U60TZ, U60NA

Tốc độ đóng/mở TB 15-20 cm/giây

Cửa cuốn Nan nhôm Doortech sở hữu thân cửa được 
ghép từ các nan nhôm hai lớp có thiết kế lỗ thoáng mang 
tới cho ngôi nhà vẻ đẹp hiện đại và sự thông thoáng.
 Nan 2 lớp CỨNG VỮNG, HIỆN ĐẠI
 Tăng khả năng đối lưu không khí và             
 THÔNG THOÁNG cho ngôi nhà
 Vận hành ÊM ÁI nhờ gioăng giảm chấn
 Tích hợp công nghệ AN TOÀN: Tự dừng khi gặp vật 

cản, Chống sao chép mã số mở cửa, Bộ lưu điện, Còi 
báo động, Cảm biến khói…

Cửa cuốn thép Tấm liền Doortech có thân cửa liền tấm làm 
bằng thép mạ kẽm được trang bị dây polyguide giúp cửa 
vận hành êm ái, bền bỉ. Bên cạnh đó, sản phẩm này được 
tích hợp công nghệ truyền động Austmatic đảm bảo an 
toàn và thuận tiện cho người sử dụng.

 Vận hành ÊM ÁI, BỀN BỈ

 Sử dụng THUẬN TIỆN bằng điện hoặc bằng tay

 Tích hợp công nghệ AN TOÀN: Austmatic, Chống sao 
chép mã số mở cửa, Còi báo động, Cảm biến khói…



TT TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VNĐ)

I CỬA CUỐN NAN NHÔM DOORTECH
1 Cửa cuốn nan nhôm Doortech D08s dày 0.8 - 0.9mm (màu #35) D08s35 m2 1,390,000
2 Cửa cuốn nan nhôm Doortech D12i dày 1.2 - 1.3mm (màu #35) D12i35 m2 1,880,000
3 Cửa cuốn nan nhôm Doortech D14i dày 1.3 - 1.4mm (màu #3) D14i03 m2 2,090,000
II CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN DOORTECH
1 Cửa cuốn thép tấm liền Superlux (màu #1, 5, 6) ray U60TZ, và Superlux dùng trục 114 SL m2 780,000
2 Cửa cuốn thép tấm liền Ecolux (màu #2, 4) ray U60TZ, và Ecolux dùng trục 114 EL m2 590,000
3 Cửa cuốn thép tấm liền Superlux (màu #1,5,6) ray U60NA, và Superlux dùng trục 114 SL m2 800,000 
4 Cửa cuốn thép tấm liền Ecolux (màu #2, 4) ray U60NA, và Ecolux dùng trục 114 EL m2 620,000 
III BỘ TỜI DOORTECH

III.a Bộ tời cửa cuốn nan nhôm Doortech (AC)
1 Bộ tời YH300 sức nâng 300kg YH300 bộ 5,470,000
2 Bộ tời YH400 sức nâng 400kg YH400 bộ 5,870,000
3 Bộ tời YH500 sức nâng 500kg YH500 bộ 6,930,000
4 Bộ tời FM300 sức nâng 300kg FM300 bộ 2,670,000
5 Bộ tời FM500 sức nâng 500kg FM500 bộ 2,800,000

III.b Bộ tời cửa cuốn thép tấm liền Doortech (DC)
1 Bộ tời đơn ARD.1L (Dùng tay DK2) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.1L bộ 5,090,000
2 Bộ tời đơn ARD.1R (Dùng tay DK2) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.1R bộ 5,090,000
3 Bộ tời đôi ARD.2L (Dùng tay DK2) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.2L bộ 6,000,000
4 Bộ tời đôi ARD.2R (Dùng tay DK2) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.2R bộ 6,000,000
5 Bộ tời đơn ARD.1L (Dùng tay DK1) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.1L bộ 5,150,000
6 Bộ tời đơn ARD.1R (Dùng tay DK1) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.1R bộ 5,150,000
7 Bộ tời đôi ARD.2L (Dùng tay DK1) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.2L bộ 6,130,000
8 Bộ tời đôi ARD.2R (Dùng tay DK1) Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng ARD.2R bộ 6,130,000
9 Bộ tời DOORTECH ARS Đồng bộ với Còi C1, Mạch đèn báo sáng DT.ARS bộ 4,440,000
IV LỰA CHỌN THÊM
1 Bộ lưu điện Doortech D1000 D1000 bộ 2,640,000
2 Bộ lưu điện Doortech D2000 D2000 bộ 3,640,000
3 Bộ khóa KH6 đồng bộ - Doortech KH6 bộ 320,000
4 Tay điều khiển từ xa YH1B2 YH1B2 bộ 500,000
5 Điều khiển từ xa FM FM bộ 300,000
6 Điều khiển từ xa Doortech DK2 DT.DK2 bộ 300,000

GHI CHÚ:
• Giá bán trên tính theo VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
• Cách tính diện tích thân cửa: S = Hpb x Wpb (Trong đó: Hpb là chiều cao phủ bì & Wpb là chiều rộng phủ bì cửa). 
• Đối với dòng cửa cuốn thép tấm liền, công ty không tính phụ thu đục lỗ thoáng 3 hoặc 5 hàng. Trường hợp khách hàng muốn đục nhiều hơn, cần đảm bảo trong 

tiêu chuẩn cho phép và có báo giá riêng.
• Giá bán các loại cửa cuốn thép tấm liền đã bao gồm ray, trục tiêu chuẩn, giá đỡ. Cửa cuốn nan nhôm đã bao gồm ray và trục theo tiêu chuẩn. Chưa bao gồm bộ tời. 
• Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Đối với các trường hợp cửa ngoài tiêu chuẩn (Wpb > 6.5m), hoặc có khoảng cách ≥ 30km từ văn phòng Đại lý, 

chi phí vận chuyển lắp đặt sẽ được báo giá riêng.
• Bảng giá này áp dụng trên toàn quốc và có hiệu lực từ ngày 15/11/2018 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.
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BẢNG GIÁ CỬA CUỐN DOORTECH Áp dụng từ: Ngày 15/11/2018

• Tem nhôm có logo Doortech màu đỏ, được gắn 
trên mặt trước thân cửa. Trên các phụ kiện như: 
Khóa, Điều khiển từ xa, Bộ lưu điện (UPS), Nút bấm 
âm tường... có logo Doortech đã được đăng ký 
tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

• Trên mặt trong thân cửa, ray đều có in logo 
Doortech, tên, loại sản phẩm, tên vật liệu bằng 
chữ in phun điện tử.

• Tem bảo hành điện tử SMS (theo mẫu bên phải), 
được dán trên tất cả các sản phẩm, phụ kiện của 
Doortech.

• Các sản phẩm được sản xuất và đóng gói đồng bộ tại Nhà máy Austdoor.
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