
Zalo: 0986 255 699
Zalo: 0986 255 699
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176.000đ

187.000đ
181.000đ

29.000đ



339.000đ

3.099.000đ

• Bản lề giảm chấn độc nhất thế giới lắp trên và dưới cánh tủ 
• Tiết kiệm không gian và tận dụng bất kỳ góc cạnh nào trong hộc tủ 
• Phù hợp với các thiết kế hiện đại, độc đáo, … hoặc phân chia kính 
• Góc mở 105 độ 
• Điều chỉnh 3 chiều 
• Cánh dày từ 18mm  
• Màu bản lề là màu nickel (lưu ý hình mẫu là màu đen) 
• Tải trọng cánh lên tới 17kg 

• Bản lề độc nhất thế giới cho nội thất 
• Góc mở 90 độ 
• Cánh dày từ 14mm-21mm 
• Độ phủ cánh lên tới 19mm 
• Điều chỉnh 3 chiều 
• Lắp cùng tay nâng đơn giảm chấn Kinvaro D-M trang 35 tạo thành khoang tủ độc nhất

BẢN LỀ KHÔNG GIẢM CHẤN TIOMOS PHẲNG (Sản xuất tại Đức)

BẢN LỀ GIẢM CHẤN TIOMOS H MÀU NICKEL (Sản xuất tại Đức)

TM100FC

TM100FH

(Bộ 2 chiếc)

(cho 1 chiếc)



293.000đ

760.000đ

29.000đ

29.000đ
304.000đ



113.000đ

146.000đ



38.000đ

42.000đ

144.000đ

12.000đ

149.000đ

40.000đ



44.000đ

49.000đ

46.000đ

1.351.000đ

12.000đ

44.000đ245.000đ



158.000đ

140.000đ

154.000đ

147.000đ

140.000đ

154.000đ

147.000đ

12.000đ



45.000đ

52.000đ

46.000đ

12.000đ

167.000đ

221.000đ
21.000đ

12.000đ







989.000đ

989.000đ
989.000đ

1.032.000đ

1.032.000đ

53.000đ

53.000đ

1.032.000đ



1.463.000đ

1.463.000đ
1.579.000đ

1.579.000đ

1.579.000đ

53.000đ

53.000đ



516.000đ

516.000đ

158.000đ

158.000đ

158.000đ

168.000đ

158.000đ

537.000đ

537.000đ

42.000đ

42.000đ

537.000đ



1.463.000đ

1.463.000đ
1.579.000đ

1.579.000đ

1.347.000đ

1.579.000đ

463.000đ







M1.500WS 1.750.000đ

1.950.000đM2.500WS

M2.500WS

M1.500WS

Thép màu ghi

Thép màu ghi

Thép màu trắng

Thép màu trắng

1.695.000đ

2.042.000đ
2.747.000đ

2.042.000đ

2.284.000đ
3.453.000đ



3.200.000đ

4.147.000đ

3.916.000đ

2.950.000đA1.500WS

A2.500WS

A2.500WS2

A2.500WS2

A1.500WS2

A1.500WS2

Thép màu ghi

Thép màu ghi

Thép màu ghi

Thép màu ghi

Thép màu trắng

Thép màu trắng

Thép màu trắng

Thép màu trắng

2.516.000đ
3.800.000đ

2.768.000đ

4.505.000đ

4.274.000đ

3.095.000đ

3.453.000đ
2.747.000đ
4.095.000đ
3.747.000đ



2.642.000đ
4.389.000đ

2.400.000đ
3.800.000đ



4.621.000đ

3.568.000đ



1.158.000đ

2.168.000đ
1.579.000đ



989.000đ

295.000đ
1.926.000đ



Hệ thống để dao GRASS TAVINEA SORTO 

Kích thước

Rộng 186mm x Dài 472mm

Rộng 186mm x Dài 472mm

Kích thước

Hệ thống khay chia thìa dĩa GRASS TAVINEA SORTO  

Rộng 276mm x Dài 472mm

Kích thước

Hệ thống để dao GRASS TAVINEA SORTO 

TAVINEA.186SS Thép

Thép

TAVINEA.186SW 3.453.000đ

3.095.000đ

2.284.000đ

Gỗ

TAVINEA.276SS
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8.768.000đ
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

4.800.000đ

5.853.000đ

5.853.000đ
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TAY NÂNG ĐƠN GIẢM CHẤN KINVARO MỎNG T-Slim LẮP ÂM (Sản xuất tại Liên Bang Đức) 

• Tay nâng giảm chấn cao cấp độc đáo nhất thế giới, 
   yêu cầu không gian lắp đặt cực nhỏ 

• Chiều sâu khoan bảng ốp tay nâng chỉ cần 12.2mm, 
   mặt trước 13.7mm 
• Lực nâng cực nhỏ và tính năng dừng tại bất kỳ điểm 
   nào mong muốn 

• Điều chỉnh độ nặng nhẹ tuỳ thích  
• Lắp đặt nhanh và dễ dàng  
• Điều chỉnh chiều cao ± 2.5 mm, sang trái-phải ± 2.0 
   mm, chiều sâu +3.0 mm / -1.0 mm
• Góc mở 107 độ 
• Màu Ice đá trắng 
• Tích hợp giảm chấn

• Lực đóng 1000N – 2250N dùng cho cánh cao đến 
  550mm hoặc nặng đến 11.3kg 

Thông số
Tải trọng (kg)

Chiều cao (mm) 200 250 300 350 400 450 500 550

5.0 - 11.3 4.0 - 9.0 3.3 - 7.5 2.9 - 6.4 2.5 - 5.6 2.2 - 5.0 2.0 - 4.5 1.8 - 4.1

 Đơn giá 1 cặp 

2T - Slim 

• 

• 

3.550.000đ

2.695.000đ

4.147.000đ
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• Tay nâng giảm chấn cao cấp độc đáo nhất thế giới, 
   yêu cầu không gian lắp đặt cực nhỏ 
• Chiều sâu khoan bảng ốp tay nâng chỉ cần 12.2mm, 
   mặt trước 13.7mm 
• Lực nâng cực nhỏ và tính năng dừng tại bất kỳ điểm 
   nào mong muốn 

• Điều chỉnh độ nặng nhẹ tuỳ thích  
• Lắp đặt nhanh và dễ dàng  
• Điều chỉnh chiều cao ± 2.5 mm, sang trái-phải ± 2.0 
   mm, chiều sâu +3.0 mm / -1.0 mm
• Góc mở 107 độ 
• Màu Ice đá trắng 
• Tích hợp giảm chấn
• Lực đóng 1500N – 3375N dùng cho cánh cao đến 
  550mm hoặc nặng đến 16.9kg 

TAY NÂNG ĐƠN GIẢM CHẤN KINVARO MỎNG T-Slim LẮP ÂM (Sản xuất tại Liên Bang Đức) 

• Tay nâng giảm chấn cao cấp độc đáo nhất thế giới

• Góc mở có thể điều chỉnh tuỳ theo độ dài của dây

• Điều chỉnh độ nặng nhẹ 

• Lắp đặt nhanh và dễ dàng  

• Chiều sâu khoang tủ chỉ cần 110mm

• Màu Ice đá trắng (lưu ý hình minh hoạ màu đen)

• Tích hợp giảm chấn

• Lực đóng 200N dùng cho cánh cao đến 480mm 
   hoặc nặng đến 10kg 

TAY NÂNG ĐƠN GIẢM CHẤN KINVARO D-M (Sản xuất tại Liên Bang Đức) 

2.337.000đ

Thông số
200 250 300 350 400 450 500 550

7.5 - 16.9 6.0 - 13.5 5.0 - 11.3 4.3 - 9.6 3.8 - 8.4 3.3 - 7.5 3.0 - 6.8 2.7- 6.1

Đơn giá cho 1 chiếc

D - M

Đơn giá cho 3 chiếc

3T - Slim

Tải trọng (kg)

Chiều cao (mm)

Thông số

Thông số

200 - 230

230 - 270

270 - 330 

330 - 380 

380 - 430  

430 - 460   

460 - 480   

6.8 - 8.6

7.2 - 10.4

1 bên 2 bên 1 bên 2 bên 

6.4 - 7.8

5.5 - 7.1 

5.4 - 6.9 

6.7 - 7.3 

5.9 - 6.6 

5.3 - 5.7

5.4 - 5.6

5 5.6 - 6.6

5.4 - 6.0

-

-

-

-

-

-

11.8-13.0 

13.3-14.9 

11.4-12.2

10.8-11.6

-

-

-

11.9-13.5  

10.9-12.5 

10.1-11.5

9.8-11.4

Kiểu V1 Kiểu V2
Tải trọng (kg)

Chiều cao 
(mm)Hình minh họa màu đen nhưng sản phẩm thực tế có sẵn màu trắng

5.789.000đ
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.

• Tay nâng giảm chấn cao cấp độc đáo nhất thế giới, 
   yêu cầu không gian lắp đặt cực nhỏ 
• Chiều sâu khoan bảng ốp tay nâng chỉ cần 12.2mm, 
   mặt trước 13.7mm 
• Lực nâng cực nhỏ và tính năng dừng tại bất kỳ điểm 
   nào mong muốn 

• Điều chỉnh độ nặng nhẹ tuỳ thích  
• Lắp đặt nhanh và dễ dàng  
• Điều chỉnh chiều cao ± 2.5 mm, sang trái-phải ± 2.0 
   mm, chiều sâu +3.0 mm / -1.0 mm
• Góc mở 107 độ 
• Màu Ice đá trắng 
• Tích hợp giảm chấn
• Lực đóng 1500N – 3375N dùng cho cánh cao đến 
  550mm hoặc nặng đến 16.9kg 

• Tay nâng giảm chấn cao cấp độc đáo nhất thế giới

• Góc mở có thể điều chỉnh tuỳ theo độ dài của dây

• Điều chỉnh độ nặng nhẹ 

• Lắp đặt nhanh và dễ dàng  

• Chiều sâu khoang tủ chỉ cần 110mm

• Màu Ice đá trắng (lưu ý hình minh hoạ màu đen)

• Tích hợp giảm chấn

• Lực đóng 200N dùng cho cánh cao đến 480mm 
   hoặc nặng đến 10kg 

• 

• 

642.000đ

63.000đ

Đơn giá: 14.621.000đ/bộ
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68.000đ 52.000đ

59.000đ 181.000đ

125.000đ

140.000đ

33.000đ 101.000đ

73.000đ

68.000đ 68.000đ

95.000đ 98.000đ 64.000đ

72.000đ

145.000đ
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NE1104.000CP 0mm 48.000đ
NE1038.000SN 0mm 48.000đ

80.000đ 95.000đ

111.000đ 86.000đ

86.000đ

97.000đ 80.000đ

53.000đ

66.000đ

92.000đ

86.000đ

62.000đ 101.000đ 83.000đ

145.000đ

224.000đ

80.000đ

129.000đ

101.000đ 116.000đ
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688.000đ 275.000đ

144.000đ 440.000đ

509.000đ

440.000đ

509.000đ

179.000đ

5.000đ

17.000đ14.000đ/chiếc

3.505.000đ/bộ 5.263.000đ/bộ 8.442.000đ/bộ
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22.000đ

46.000đ
46.000đ
46.000đ

28.000đ
28.000đ
28.000đ

22.000đ
22.000đ

91.000đ

260.000đ
260.000đ

78.000đ78.000đ
91.000đ

715.000đ

91.000đ
91.000đ
91.000đ
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72.000đ

82.000đ

95.000đ

107.000đ

120.000đ

53.000đ

179.000đ220.000đ

245.000đ

272.000đ

296.000đ

322.000đ

193.000đ

206.000đ

220.000đ

1.949.000đ

234.000đ

182.000đ

312.000đ
325.000đ
338.000đ
351.000đ
364.000đ

905.000đ

979.000đ

201.000đ
216.000đ
234.000đ
247.000đ

62.000đ

72.000đ

81.000đ

89.000đ
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3.160.000đ

2.600.000đ 2.930.000đ

3.040.000đNE255.400 NE255.350

NE255.200 NE255.300
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2.280.000đ 2.520.000đ

2.520.000đ 2.750.000đ
2.860.000đ
2.980.000đ

3.090.000đ

2.630.000đ
2.750.000đ

2.860.000đ

2.630.000đ
2.750.000đ

2.860.000đ

2.400.000đ
2.520.000đ

2.630.000đ

NE288.600
NE288.700

NE288.800
NE288.900

NE299.600
NE299.700

NE299.800
NE299.900

NE277.600
NE277.700

NE277.800
NE277.900

NE266.600
NE266.700

NE266.800
NE266.900
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9.680.000đ

9.680.000đ

9.680.000đ

9.680.000đ

9.680.000đ

9.680.000đ

18.000.000đ

Tủ đồ khô cánh mở inox 
nan dẹt 304 có 6 tầng, 12 rổ

NE566.450

NE466.450

NE666.450

NE566.400

NE466.400

NE666.400

NE766.400

Tủ đồ khô cánh kéo 
inox hộp 304 có giảm 
chấn gắn liền tầng, 
6 rổ

NE466.400

Tủ đồ khô cánh kéo 
đáy melamin 6 tầng, 
6 rổ, có giảm chấn 
gắn liền 

Tủ đồ khô cánh kéo 
có giảm chấn gắn liền 
6 tầng, 6 rổ

NE766.400

Tủ đồ khô cánh kéo 
có giảm chấn 6 tầng, 
6 rổ, dạng xoay

NE566.450 NE466.450 NE666.450

NE566.400 NE666.400NE466.400
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2.280.000đ 2.450.000đ

2.630.000đ

2.750.000đ

2.860.000đ

2.400.000đ

2.520.000đ

2.640.000đ

2.520.000đ 2.750.000đ

2.860.000đ

2.980.000đ

3.090.000đ

2.630.000đ

2.750.000đ

2.860.000đ

NE399.600

NE399.700

NE399.800

NE399.900

NE388.600

NE388.700

NE388.800

NE388.900

NE366.600

NE366.700

NE366.800

NE366.900

NE377.600

NE377.700

NE377.800

NE377.900
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2.110.000đ

2.110.000đ

2.340.000đ 2.930.000đ

2.930.000đNE455.300 NE355.250EL

NE355.250ER

NE355.200NE355.200 NE355.300
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3.040.000đ

7.900.000đ 7.900.000đ

7.900.000đ7.900.000đ

3.160.000đ

Giá liên hoàn, giảm chấn gắn liền, chất 
liệu inox nan dẹt 304

NE355.350 NE355.400

NE455.900MR

NE455.900ML

NE555.900CR

NE555.900CL
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8.200.000đ

2.340.000đ 2.340.000đ

8.200.000đ

7.900.000đ

7.900.000đ

NE355.270 NE355.180

NE755.900MR

NE755.900ML

NE655.900CR

NE655.900CL
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990.000đ

1.120.000đ

1.230.000đ

1.350.000đ

1.460.000đ

2.340.000đ 840.000đ
2.340.000đ

Giá để bát đĩa 2 tầng inox 304 cao cấp có 
khay hứng nước

2.160.000đNE0260A

NE0270A

NE0280A

NE0290A

NE2200A

2.260.000đ

2.370.000đ

2.470.000đ

2.580.000đ

NE555.600

NE555.800

NE555.110

NE555.700

NE555.900

NE855.600

NE855.800

NE855.110

NE855.700

NE855.900
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1.680.000đ 24.000.000đ

1.950.000đ

7.300.000đ

7.400.000đ

7.300.000đ

7.400.000đ

NE455.800

NE455.900

NE355.800

NE355.900

NE114.800 764 x 290 x 700 800mm

26.000.000đNE114.900 864 x 290 x 700 900mm

Giá để bát đĩa nâng hạ bằng điện 2 tầng
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7.830.000đ 2.660.000đ

2.660.000đ8.070.000đ

1.120.000đ

1.230.000đ 1.370.000đ

NE255.800

NE255.900

NE655.450

NE655.555NE655.500



54

2.340.000đ

2.600.000đ

3.120.000đ

1.290.000đ

2.730.000đ

2.340.000đNE555.200

NE555.350 NE655.350

NE555.470



PHỤ KIỆN TỦ ÁO DÒNG ROYAL (Dòng Royal là những sản phẩm cao cấp nhất của phụ 
kiện tủ áo NewEra)

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1164.600 (564-614) x 475 x 60 mm  2.150.000đ 

NE1164.700 (664-714) x 475 x 60 mm  2.270.000đ 

 2.400.000đ 

Khung rổ treo quần áo giảm chấn gắn liền

 Ray trượt âm giảm chấn 
 Khung rổ có thể điều chỉnh chiều rộng lên đến 80mm  
 Thanh điều chỉnh chất liệu ABS đẳng cấp 
 Chất liệu cao cấp nhất

NE1164.900 (864-914) x 475 x 60 mm  2.540.000đ 

NE1164.800 (764-814) x 475 x 60 mm

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1464.600 (564-614) x 475 x 80 mm 3.440.000đ 

NE1464.700 (664-714) x 475 x 80 mm  3.890.000đ 

NE1464.800 (764-814) x 475 x 80 mm  4.090.000đ 

NE1464.900 (864-914) x 475 x 80 mm  4.420.000đ

Khung rổ đựng đồ trang sức, thắt lưng, cà vạt, đồ 
lót, giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸

NE6464.600 564 x 475 x 130 mm  2.730.000đ

NE6464.700 664 x 475 x 130 mm  2.930.000đ 

NE6464.800 764 x 475 x 130 mm  3.120.000đ 

NE6464.900 864 x 475 x 130 mm  3.250.000đ 

Khung rổ đựng quần áo, chăn màn giảm chấn gắn liền, 
rổ thép

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE2564.600 (564-614) x 475 x 180 mm  2.860.000đ 

NE2564.700 (664-714) x 475 x 180 mm 3.120.000đ 

NE2564.800 (764-814) x 475 x 180 mm

NE2564.900 (864-914) x 475 x 180 mm

 3.250.000đ

 3.510.000đ 

Khung rổ đựng giầy dép giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1664.600 (564-614) x 475 x 170 mm  3.180.000đ

NE1664.700 (664-714) x 475 x 170 mm  3.440.000đ 

NE1664.800 (764-814) x 475 x 170 mm  3.580.000đ 

NE1664.900 (864-914) x 475 x 170 mm  3.890.000đ 

Khung rổ đựng quần áo, chăn màn giảm chấn gắn liền, 
rổ dạng mây

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE5164.600 (564-614) x 475 x 150 mm  2.930.000đ 

NE5164.700 (664-714) x 475 x 150 mm  3.120.000đ 

NE5164.800 (764-814) x 475 x 150 mm  3.320.000đ 

NE5164.900 (864-914) x 475 x 150 mm  3.510.000đ 

Khung rổ đựng đồ trang sức, thắt lưng, cà vạt, quần 
áo lót, đồng hồ giảm chấn gắn liền, vách chia gỗ 

 Đa chức năng sử dụng 
 Chất lượng tốt nhất  
 Mang lại đẳng cấp và sự khác biệt  
 Thể hiện xu hướng mới nhất Châu Âu

56 Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

55



Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi

57

PHỤ KIỆN TỦ ÁO DÒNG DELUXE

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1163.600 (544-664) x 465 x 80 mm  1.370.000đ 

NE1163.800 (744-864) x 465 x 80 mm  1.620.000đ 

Khung rổ treo quần áo giảm chấn gắn liền

 Ray trượt âm giảm chấn 
 Khung rổ có thể điều chỉnh chiều rộng lên đến 120mm  
 Thanh bo góc chất liệu ABS đẳng cấp 
 Chất liệu cao cấp nhất

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1463.600 (544-664) x 465 x 80 mm  2.150.000đ 
 NE1463.800 (744-864) x 465 x 80 mm  2.540.000đ 

Khung rổ đựng đồ trang sức, thắt lưng, cà vạt, quần áo 
lót, đồng hồ giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸

NE2363.600 (544-664) x 465 x 170 mm  1.760.000đ 

NE2363.800 (744-864) x 465 x 170 mm  1.950.000đ 

Khung rổ đựng quần áo, chăn màn giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE2563.600 (544-664) x 465 x 190 mm  1.760.000đ

NE2563.800 (744-864) x 465 x 190 mm  1.950.000đ

Khung rổ đựng giầy dép giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1863.600 (544-664) x 465 x 190 mm  2.470.000đ 

NE1863.800 (744-864) x 465 x 190 mm  2.990.000đ 

Khung rổ đựng quần áo, chăn màn giảm chấn gắn liền

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE6665.300L 310 x 480 x 561 mm  3.510.000đ 

Khung rổ đựng quần áo, chăn màn giảm chấn gắn 
liền 3 tầng

 Đa chức năng sử dụng 
 Chất lượng tốt nhất  
 Mang lại đẳng cấp và sự khác biệt  
 Thể hiện xu hướng mới nhất Châu Âu 
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T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

PHỤ KIỆN TỦ ÁO DÒNG SUPERIOR

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸

NE1369.350 350x 495 x 124 mm  1.560.000đ 

Giá treo quần áo 

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE2077.900 (755-864) x 355 x 530 mm  2.600.000đ 

Khung rổ để đồ dơ chuẩn bị giặt

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE3569.383 (600-1150) x 850 mm  1.680.000đ 

NE026X2 dµi 1950mm  330.000đ 

 
Giá treo quần áo di động, có giảm chấn, tải trọng tối đa 12kg

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE3969.060 280 x 40 mm  480.000đ 

Móc treo quần áo điều chỉnh độ nghiêng

NE3569.383 NE026X2 
Thanh chèng cong c¸nh tñ 
quÇn ¸o

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE6079.400 396 x 466 x 226  1.870.000đ

NE6079.257 70 x 463 x 133 840.000đ 

Móc treo cà vạt, thắt lưng

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE3083.115 1000 x 335 mm  2.150.000đ 

NE3081.811 1000 x 405 mm  4.560.000đ 

Gương xoay 180 độ
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PHỤ KIỆN TỦ ÁO DÒNG SUPERIOR

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

S©u
§¬n gi¸

NE1369.450 450 mm  130.000đ 

Móc treo quần áo

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE3979.511 1-1/4" x 13-7/8" to 21-7/8" x 1-1/2" 720.000đ 

Móc treo quần áo đã chọn để chuẩn bị mặc

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE6079.259 113 x 472 x 135 mm  840.000đ 

Móc treo cà vạt, thắt lưng

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao §¬n gi¸ 

NE6079.258 330 x 465 x 110 mm  1.160.000đ 

Móc treo quần áo

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸

NE3680.300 300 x 450 x 135  2.550.000đ 

NE3681.300 300 x 950 mm  4.230.000đ 

Cầu bàn là có thể lắp âm ngăn kéo

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u x Cao
§¬n gi¸ 

NE1367.650 620 x 472 x 135 2.010.000đ 

Giá treo quần áo
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PHỤ KIỆN TỦ ÂM TƯỜNG, PHÒNG THAY ĐỒ, THƯ VIỆN, TỦ SÁCH ....

Văn phòng làm việc

 Hệ thống của chúng tôi có thể giúp quý khách hàng thiết kế với vô số kiểu dáng, kích cỡ, chất liệu gỗ, kính, 
nhu cầu khác nhau: 
 Hệ thống có thể dùng với ngăn kéo, giá kệ, thanh treo quần áo, giá để giầy dép, giá sách, túi ... 
 Hệ thống được lắp đặt vô cùng dễ dàng nhờ hệ thống khớp nối lắp nhanh với từng chi tiết của hệ thống 
 Sang trọng, đẳng cấp, trang nhã, thời trang, gọn gàng, thuận tiện và thoải mái ... là cái chúng tôi mang lại

Phòng khách 

Hành lang Tủ kệ

Phòng ngủ, phòng thay đồ Phòng thay đồ

Phòng trẻ em Showroom bán hàng

Phòng đọc sách, thư viện

Phòng thay đồ

Tủ âm tường phòng ngủ

1. Thanh chống chịu lực NE4974.609                2. Thanh đỡ đợt, ngăn kéo NE4974.608 
3. Đầu bịt thanh đỡ đợt NE4174.220                   4. Bát thanh treo quần áo NE4174.210 
5. Thanh treo quần áo dài 3 mét NE0900.3000SV   6. Bát đỡ thanh treo giá kệ NE4174.230 
7. Chân đế thanh chống chịu lực NE4174.200     8. Thanh gia cường NE4974.610 
9. Bát nối tường NE4174.280                                  10. Bát đỡ kệ giày dép NE4174.260 
11. Thanh treo để giầy dép NE4974.611  12. Khớp nối góc thanh chống chịu lực chính NE4174.270 
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PHỤ KIỆN TỦ ÂM TƯỜNG, PHÒNG THAY ĐỒ, THƯ VIỆN, TỦ SÁCH

M·  hµng KÝch th ước thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4974.609 47x 30 x 3000 mm 1.220.000®

Thanh chống chịu lực chính toàn bộ hệ 
thống dài 3 mét

M·  hµng KÝch th ước thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.200 48 x 30 x 30 mm 220.000®

Chân đế thanh chống chịu lực điều chỉnh 
độ cao 

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.210 44 x 28 x 19 mm 90.000®

Bát thanh treo quần áo

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE0900.3000SV 11 x 22 x 3000 mm 260.000®

Thanh treo quần áo dài 3 mét

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.230 46 x 69.5 x 20 mm 221.000®

Bát đỡ thanh treo giá kệ

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.270 47 x 30 x 69 mm 116.000®

Khớp nối góc thanh chống chịu lực chính 
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PHỤ KIỆN TỦ ÂM TƯỜNG, PHÒNG THAY ĐỒ, THƯ VIỆN, TỦ SÁCH

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.260 68 x 35 x 225 mm 1.095.000®

Bát đỡ kệ giày dép 

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4974.611 15 x 30 x 3000 mm 326.000®

Thanh treo để giầy dép 

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE4174.280 221.000®

Bát nối tường thanh chịu lực chính

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE4974.610 21 x 25.3 x 3000 mm 274.000®

Thanh gia cường thanh chống chịu lực dài 
3 mét

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4974.608 21 x 25.3 x 3000 mm 495.000®

Thanh đỡ đợt, kệ, ngăn kéo dài 3 mét

M·  hµng KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm §¬n gi¸

NE4174.220 25 x 22 x 12 mm 95.000®

Đầu bịt thanh đỡ đợt, kệ, ngăn kéo
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Đèn LED cảm ứng vẫy tay Đèn LED cảm ứng vẫy tay

Đèn LED cảm ứng bật tắt bằng cách đóng mở ngăn kéo 
hoặc cánh tủ 

Đèn LED lắp góc khoang tủ chưa có cảm biến. Lựa chọn 
lắp thêm cảm biến rời. Đèn LED dài 5m (60 đèn 1 mét, công suất 9W). 

Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời 

Đèn LED cảm ứng chuyển động 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE4A11.450A5.6 450mm  1.811.000 đ
NE4A11.600A8.0 600mm  2.158.000 đ
NE4A11.900A12.8 900mm  2.874.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2800.600A2.88 600mm  558.000 đ 
NE2800.900A4.32 900mm  811.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE4A12A600A9.6 600mm  4.695.000 đ
NE4A12A800A12.8 800mm  6.137.000 đ
NE4A12A900A14.5 900mm  6.716.000 đ

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE4500.462A2.52 462mm  947.000 đ 
NE4500.562A3.24 562mm  1.032.000 đ 
NE4500.762A4.68 762mm  1.211.000 đ 
NE4500.862A5.4 862mm  1.316.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE3170.564A1.80 564mm  1.053.000 đ 
NE3170.764A2.52 764mm  1.221.000 đ 
NE3170.864A2.88 864mm  1.295.000 đ 
NE3170.964A3.24 964mm  1.389.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2900.5000A9.0 5000mm  2.232.000đ 

Kẹp kính 6-8mm đèn LED chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp 
thêm cảm biến rời 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2101.66A0.24 66mm 116.000 đ 

Đèn LED lắp nổi chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp thêm 
cảm biến rời 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2400.1000A4.8 1000mm  789.000 đ 
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Đèn LED lắp âm. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời Đèn LED lắp nổi. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời 

Đèn LED lắp nổi. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời Đèn LED lắp âm. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời 

Đèn LED lắp nổi. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời Đèn LED lắp nổi. Lựa chọn lắp thêm cảm biến rời 

Kẹp kính đèn LED chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp thêm 
cảm biến rời 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2100.563A1.80 563mm  463.000 đ 

NE2100.863A3.84 863mm  516.000 đ

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1220.72A1.4 72mm  316.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2200.650A2.16 650mm  484.000 đ 

NE2200.1000A3.2 1000mm  716.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1111.74A3.5 74mm  400.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1120.76A1.4 76mmm  316.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1310.42A1.0 42mmm 389.000đ 

Đèn LED lắp âm chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp thêm cảm 
biến rời 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1121.60A1.8 60mmm 326.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1310.65A1.0 65mmm 389.000 đ 
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Đèn LED lắp nổi chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp thêm 
cảm biến rời 

Đèn LED cảm ứng bật tắt bằng cách đóng mở ngăn kéo 
hoặc cánh tủ

Đèn LED chưa có cảm biến lựa chọn lắp thêm cảm biến rời 

Đèn LED lắp nổi chưa có cảm biến. Lựa chọn lắp thêm 
cảm biến rời 

Đèn LED cảm biến vẫy tay 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2300.650A2.18 650mm  484.000 đ 

NE2300.1000A3.2 1000mm  716.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2500.412A1.08 412mm  537.000 đ 

NE2500.462A1.26 462mm  558.000 đ 

NE2500.562A1.62 562mm  621.000 đ 

NE2500.762A2.34 762mm  737.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2600.414A1.89 414mm  663.000 đ 

NE2600.564A2.70 564mm 884.000 đ 

NE2600.764A3.78 764mm  1.168.000 đ 

NE2600.864A4.32 864mm  1.326.000 đ  

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE44A1.600A8.0 600mm  1.832.000 đ 

NE44A1.900A12 900mm  2.958.000 đ 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE2700.364A1.62 364mm  621.000 đ
NE2700.414A1.89 414mm  705.000 đ 

NE2700.564A2.70 564mm  937.000 đ 

NE2700.764A3.7 764mm  1.253.000 đ 

NE2700.864A4.32 864mm  1.400.000 đ

Đèn LED cảm ứng vẫy tay 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE4400.600A3.6 600mm  1.221.000 đ
NE4400.700A4.7 700mm  1.421.000 đ 

NE4400.900A5.8 900mm  1.684.000 đ 
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Đèn LED cảm biến dùng pin sạc lại 

Giắc chia

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE1003C  
3 cæng

1800mm 105.000 đ

NE1004C  
4 cæng

1800mm  116.000 đ

NE1006C  
6 cæng

1800mm  116.000 đ

NE1010C 
10 cæng

1800mm  179.000 đ

Nắn dòng

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE1215K 15W  400.000 đ
NE1236K 36W  758.000 đ

Dây nối dài

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE0118C 1800mm  53.000 đ

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE 3S1.5W 1.5W  674.000 đ 

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE1102S60W 60W  337.000 đ

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE1103S60W 60W 368.000 đ

Cảm biến tiếp xúc vô hình 

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE1005S20W 20W  400.000 đ

Cảm biến chuyển động. Lắp âm hoặc nổi 

M·  hµng C«ng suÊt §¬n  gi¸

NE1006S40W   40W   368.000 đ

Cảm biến bật tắt đèn bằng cách đóng mở ngăn kéo hoặc 
cánh tủ. Lắp âm hoặc nổi  

Cảm biến vẫy tay lắp âm hoặc nổi 

Đèn LED cảm ứng chuyển động dùng pin 2000mAh sạc lại 

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE3371.210A1 210mm  905.000 đ
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Cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi

M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸

NE446OD Bé phô kiÖn cho c¸nh ngoµi 70kg  779.000đ 

NE445ID Bé phô kiÖn c¸nh trong 70kg  516.000đ 

NE787TT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn)  684.000® 

NE787TT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn)  853.000® 

NE787TT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn) 1.032.000® 

NE787BT1 Ray dÉn hưíng dµi 2m (Ray dưíi) 632.000® 

NE787BT2 Ray dÉn hưíng dµi 2,5m (Ray dưíi)  811.000® 

NE787BT3 Ray dÉn hưíng dµi 3m (Ray dưíi)  958.000® 

Ray trªn

Ray dðíi

Cửa trượt lùa 2 cánh song song phủ hồi, có giảm chấn gắn liền. Chất lượng cao cấp thường thiết kế cho tủ áo, ngăn phòng..
Tải trọng 1 cánh tối đa 70kg, chiều dày cánh tối đa 40mm, chiều rộng cánh tối đa 1800mm, chiều cao cánh tối đa 2800mm

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE453UB Bé phô kiÖn dïng cho 1 c¸nh 30kg  116.000đ 

NE800AT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn hoặc ray dưới)  126.000đ 

NE800AT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn hoặc ray dưới)  158.000đ 

NE800AT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn hoặc ray dưới)  200.000đ 

NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc  421.000đ 

Cửa trượt lùa cánh lọt khuôn. Lựa chọn lắp thêm giảm chấn 

NE446OS Bộ phụ kiện cho cánh ngoài,70kg có giảm chấn  1.368.000® 

NE445IS Bộ phụ kiện cho cánh trong,70kg có giảm chấn  1.168.000® 

Ray trên

Ray dưới



M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE119A
Bé phô kiÖn cöa tr ưît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 120kg/c¸nh

 895.000đ 

NE809GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn)  632.000đ 

NE809GT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn)  811.000đ 

NE809GT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn)

NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc  421.000đ 

958.000đ 

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE122A
Bé phô kiÖn cöa tr ưît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 200kg/c¸nh

 1.505.000đ 

NE809GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn)  632.000đ 

NE809GT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn) 811.000đ 

NE809GT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn) 958.000đ 

NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc  421.000đ 

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm
§¬n gi¸ 

(vn®)

NE-143A
Bé phô kiÖn cöa tr ðît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 80kg/c¸nh

302.900®

NE-809GT1 Ray tr ðît dµi 2m (Ray trªn) 444.500®

NE-809GT2 Ray tr ðît dµi 2,5m (Ray trªn) 555.600®

NE-809GT3 Ray tr ðît dµi 3m (Ray trªn) 666.700®

NE-453SC Gi¶m chÊn cöa trðît lïa 1 chiÕc 292.400® 

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn 

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE143A
Bé phô kiÖn cöa tr ưît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 80kg/c¸nh

 442.000đ 

NE809GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn) 632.000đ 

NE809GT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn) 811.000® 

NE809GT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn)  958.000® 

NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc  421.000® 

NE143S Bộ phụ kiện cửa trượt lùa 1 cánh, giảm
chấn 2 chiều. Tải trọng 80Kg/cánh

 1.368.000đ 

Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh67

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

NE-143S

NE-143A



M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE328C2
Bé phô kiÖn cöa tr ưît gÊp 2 c¸nh  
T¶i träng: 60kg/c¸nh

 1.474.000đ 

NE328C4
Bé phô kiÖn cöa tr ưît gÊp 4 c¸nh  
T¶i träng: 60kg/c¸nh

 2.937.000đ 

NE801GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn)  632.000đ 

NE801GT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn)  811.000đ 

NE801GT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn)  958.000đ 

NE541HG B¶n lÒ t¶i träng 60kg  263.000đ 

M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸

NE330C2
Bé phô kiÖn cöa tr ưît gÊp 2 c¸nh 
T¶i träng: 100kg/c¸nh

5.063.000đ 

NE330C4
Bé phô kiÖn cöa tr ưît gÊp 4 c¸nh  
T¶i träng: 100kg/c¸nh

 10.126.000đ 

NE769GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn)  2.368.000đ 

NE769GT2 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn) 3.547.000đ 

NE769GT3 Ray tr ưît dµi 6m (Ray trªn) 5.747.000®

NE549HG B¶n lÒ t¶i träng 100kg  674.000đ 

NE330CB Bi trượt t¶i träng 100kg  1.947.000đ 

Cửa trượt gấp dùng cho hệ vách ngăn di động hoặc cửa ra vào

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn
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Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi



M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸

NE172A  Bộ phụ kiện cửa lïa 3 c¸nh b¸n tù ®éng t¶i träng: 80kg/c¸nh giảm chấn (c¸c c¸nh tù ®ång bé më hoÆc ®ãng ®ång thêi) 10.137.000đ / bộ 3 cánh 

NE172B  Bộ phụ kiện cửa lïa 3 c¸nh b¸n tù ®éng t¶i träng: 80kg/c¸nh không giảm chấn (c¸c c¸nh tù ®ång bé më hoÆc ®ãng ®ång thêi)

NE172C Bộ phụ kiện cửa lïa 3 c¸nh b¸n tù ®éng t¶i träng: 80kg/c¸nh không giảm chấn (c¸c c¸nh më hoÆc ®ãng từng cánh)  5.916.000đ / bộ 3 cánh 

Khi đóng hay mở chỉ cần kéo cánh ngoài hoặc đóng cánh ngoài các cánh còn lại sẽ tự động đóng theo

NE810GT4 Ray tr ưît dµi 4m (l ưu ý 3 c¸nh cÇn 3 thanh ray) 2.600.000đ / 4 mÐt dµi

8.126.000đ / bộ 3 cánh 

Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh69

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

M· s¶n phÈm Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸

NE324C Bộ phụ kiện 2 cánh gấp tài trọng 30kg/cánh

Ray trượt trên dài 2m

1.263.000đ 

NE782TT1

NE782TT2  842.000đ  

NE782BT2  453.000đ  

NE782BT1 305.000đ 

558.000đ  

Ray trượt trên dài 3m 

Ray trượt dưới dài 2m 

Ray trượt dưới dài 3m 
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M· s¶n 
phÈm Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE234B
Bé phô kiÖn c öa tr ưît lïa 1 c¸nh 
kÝnh 8-12mm 

T¶i träng: 220kg/c¸nh
2.600.000®

NE809GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn) 632.000®

NE809GT2 811.000®

NE809GT3 958.000®

421.000® NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc

Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn)

Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn)

NE-657F2

NE-657F1

NE-657F2

NE-657F1

NE656F
Khãa cöa tr ưît lïa, cöa c¸nh gç,  
cöa nh«m kÝnh, cöa s¾t

905.000®

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE657F2 Khãa cöa tr ưît lïa dïng cho cöa 
kÝnh 2 c¸nh 1.558.000®

NE657F1 Khãa cöa tr ưît lïa dïng cho cöa 
1.558.000®kÝnh 1 c¸nh

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE286S
Bé phô kiÖn c öa tr ưît lïa 1 c¸nh 
kÝnh 8-12mm, giảm chấn 2 chiều 
T¶i träng: 80kg/c¸nh

1.621.000đ

NE809GT1 Ray tr ưît dµi 2m (Ray trªn) 632.000®

NE809GT2 Ray tr ưît dµi 2,5m (Ray trªn) 811.000®

NE809GT3 Ray tr ưît dµi 3m (Ray trªn) 958.000®

NE453SC Gi¶m chÊn cöa trưît lïa 1 chiÕc 421.000® 

NE286B 589.000®
Bé phô kiÖn c öa tr ưît lïa 1 c¸nh 
kÝnh 8-12mm 
T¶i träng: 120kg/c¸nh

Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi

NE-286B

NE-286S

NE-286B

NE-286S
NE-286S

NE-657F2

NE-657F1



T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh71

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE-235J
Bộ phụ kiện cửa trượt lùa, 
giảm chấn gắn liền tải trong 70kg  5.032.000đ           

NE001XZ1 Ray treo dài 2m 1.642.000đ

NE001XZ2 Ray treo dài 3m 2.474.000đ           

NE003XZ1 Ray dẫn hướng dài 1m 316.000đ           

NE003XZ2 Ray dẫn hướng dài 1.5m 463.000đ           

M· s¶n 
phÈm

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm §¬n gi¸ 

NE234J  4.358.000đ 

NE001XZ1 Ray treo dài 2m 1.642.000đ

NE001XZ2 Ray treo dài 3m 2.453.000đ 

NE003XZ1 Ray dẫn hướng dài 1m 316.000đ 

NE003XZ2 Ray dẫn hướng dài 1.5m 463.000đ 

Bộ phụ kiện cửa trượt lùa, giảm
chấn gắn liền tải trong 70kg



Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi

Hanoi: 24.2240.6535 * Hotline: 0815.88.88.99 * Email: info@tkn.vn * Web: www.tkn.vn 
HCM: 28.6681.2809 * Hotline: 0906.778.338 * Email: kieuduyai@gmail.com * Web: www.tkngroup.vn
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M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm
§¬n gi¸ 

(vn®)

NE-119A
Bé phô kiÖn cöa tr ðît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 120kg/c¸nh

619.900®

NE-809GT1 Ray tr ðît dµi 2m (Ray trªn) 444.500®

NE-809GT2 Ray tr ðît dµi 2,5m (Ray trªn) 555.600®

NE-809GT3 Ray tr ðît dµi 3m (Ray trªn) 666.700®

NE-453SC Gi¶m chÊn cöa trðît lïa 1 chiÕc 292.400® 

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm
§¬n gi¸ 

(vn®)

NE-122A
Bé phô kiÖn cöa tr ðît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 200kg/c¸nh

1.040.900đ

NE-809GT1 Ray tr ðît dµi 2m (Ray trªn) 444.500®

NE-809GT2 Ray tr ðît dµi 2,5m (Ray trªn) 555.600®

NE-809GT3 Ray tr ðît dµi 3m (Ray trªn) 666.700®

NE-453SC Gi¶m chÊn cöa trðît lïa 1 chiÕc 292.400® 

M· s¶n 
phÈm

Tªn s¶n phÈm
§¬n gi¸ 

(vn®)

NE-143A
Bé phô kiÖn cöa tr ðît lïa 1 c¸nh 
T¶i träng: 80kg/c¸nh

302.900®

NE-809GT1 Ray tr ðît dµi 2m (Ray trªn) 444.500®

NE-809GT2 Ray tr ðît dµi 2,5m (Ray trªn) 555.600®

NE-809GT3 Ray tr ðît dµi 3m (Ray trªn) 666.700®

NE-453SC Gi¶m chÊn cöa trðît lïa 1 chiÕc 292.400® 

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt tải trọng lớn

Dùng cho cửa bằng gỗ, nhôm kính hoặc cửa sắt 

Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi

72

+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp.
+ Giá trên đã bao gồm vỉ nướng (giá vỉ nướng là 2 triệu đồng).   

Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính

Bếp điện từ cao cấp 6 vùng nấu NewEra - NE60C4V, kính Schott Đức
kèm vỉ nướng BBQ

Đặc tính sản phẩm: 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE60C4V. Đơn giá:  24.700.000đ 
Kích thước cắt đá: R560xS490 (mm) 
Kích thước mặt kính: 590x520 (mm)

Bếp điện từ 6 vùng nấu NewEra - NE60C4V mặt kính Schott Đức  
Tổng công suất 7000W
+ Vùng từ bên trái phía trước đường kính 180mm công suất 2000W boost lên tới 
2600W 
+ Vùng từ bên trái phía sau đường kính 180mm công suất 1500W boost lên tới 2000W 
+ Vùng từ bên phải phía trước đường kính 180mm công suất 2000W boost lên tới 
2600W 
+ Vùng từ bên phải phía sau đường kính 180mm công suất 1500W boost lên tới 2000W 
+ 2 Vùng nấu từ tự do công suất 2500-2700W dùng cho chảo nướng BBQ hoặc nồi có 
đường kính tối thiểu 220mm 
+ Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng đẳng cấp với 9 mức công suất. Hiển thị rõ ràng 
các mức nhiệt hoặc công suất giúp người dùng dễ dàng theo dõi khi đun nấu. Bảng điều 
khiển cảm ứng rất nhạy nhận cả khi tay ướt
+ Mặt kính gốm Schott sản xuất tại Đức chịu sốc nhiệt lên đến 800 độ C màu đen được 
mài vát cạnh sang trọng, hiện đại
+ Chức năng Stop & Go (dừng tạm thời) 
+ Mặt kính gốm thuỷ tinh Schott Đức siêu chịu nhiệt
+ Chức năng hẹn giờ
+ 9 chế độ nhiệt khác nhau

Tính năng sử dụng:
+ Booster - tính năng nấu siêu tốc hay còn gọi là gia nhiệt siêu tốc hay nấu siêu tốc trên bếp từ. Booster phím tắt giúp bạn đẩy công suất lên lớn hơn bình thường. Ví
dụ, một số bếp từ có ghi: Công suất tối đa của một vùng nấu là 2000W, nhưng khi sử dụng Booster có thể tăng lên đến 2600W. Ưu điểm chính của Booster là đẩy 
nhanh thời gian nấu, thậm chí nhanh hơn đến 50%.
+ Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu
+ Chế độ Stop & Go. Chức năng Stop & Go để có thể tạm dừng và chuyển chế độ giữ ấm khi bạn có việc bận khi đang nấu (như: nghe điện thoại, xem công thức, 
chạy ra ngoài...) và khi bạn quay lại chỉ cần chạm vào nút Stop & Go. Tất cả các chế độ nấu ăn đồng thời của người sử dụng đang bật sẽ được chuyển sang trạng 
thái mà có thể kiểm soát độ ấm của bếp. Khi màn hình hiện lên chữ “Stop & Go” bảng điều khiển cảm ứng sẽ sáng lên. 
+ Chế độ hẹn giờ nấu NE60C4V có chế độ hẹn giờ nấu, cho phép bạn đặt một khoảng thời gian nhất định để nấu, khi hết giờ bếp sẽ tự tắt rất tiện dụng, bạn không 
cần phải canh chừng lúc nấu ăn đảm bảo thời gian làm công việc khác của bạn.
+ Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
+ Khóa trẻ em an toàn tự động hoặc bằng tay ngăn ngừa sự vô tình bật bếp đảm bảo an toàn. Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường.
+ Sản phẩm chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn hàng đầu EU.

Bếp điện từ đôi NewEra - NE80C2V

Đặc tính sản phẩm: 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE80C2V. Đơn giá:  9.700.000đ
Kích thước cắt đá: R670xS390 (mm) 
Kích thước mặt kính: 736x416 (mm)  

+ 2 vùng nấu từ với tổng công suất 4000W
+ Mặt kính gốm thủy tinh Vitro Ceramic liền nguyên khối có khả năng chịu nhiệt lên 
đến 800 độ C được mài vát cạnh sang trọng, cao cấp
+ Bảng điều khiển dạng trượt slide sang trọng đẳng cấp với 8 chế độ nhiệt khác nhau. 
Hiển thị rõ ràng các mức nhiệt giúp người dùng dễ dàng theo dõi khi đun nấu. Bảng 
điều khiển cảm ứng rất nhạy nhận cả khi tay ướt mang lại một trải nghiệm tuyệt vời.
Lưu ý: 
+ Không sử dụng nồi từ chất liệu nhôm, đáy nồi có gắn lớp thép từ mỏng hình tổ ong 
và đáy nồi không bằng phẳng. Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ 
của bếp quý khách nên dùng nồi từ chuyên dụng chất liệu inox 430 có đáy phẳng. 
Bếp từ có công suất rất cao do đó phải dùng nguồn điện riêng với dây cấp đồng tối 
thiểu 2x4.0 và bếp cần có lỗ thoáng thoát hơi nóng ra ngoài. Chúng tôi xin từ chối bảo 
hành nếu sai khác với khuyến cáo của chúng tôi 
+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp.                       

Tính năng sử dụng:
+ Bếp được tích hợp hệ thống cảnh báo nhiệt dư vùng nấu bộ điều nhiệt hoặc ngắt kết nối khóa an toàn giúp phòng bếp nhà bạn an toàn tuyệt đối khi bếp vừa 
dùng vẫn còn nóng tránh bị bỏng.
+ Với chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút và định thời gian nấu nướng, bạn hoàn toàn yên tâm, không còn phải lo lắng về bất kì vấn đề gì nữa
+ Bếp có cảm ứng tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi giúp tiết kiệm điện.
+ Tự động tắt bếp khi để quên. Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
+ Hệ thống quạt 1 tản nhiệt ở đáy giúp cho bếp được giảm nhiệt nhanh, cạnh bên có khe thoát khí lớn tạo sự thông thoáng cho bếp và nhiệt cũng được
giảm nhanh hơn.
+ Khóa trẻ em an toàn tự động hoặc bằng tay ngăn ngừa sự vô tình bật bếp đảm bảo an toàn cho trẻ em. Hệ thống bảo vệ an toàn, quá nhiệt, quá áp.
+ Bếp sử dụng công nghệ Inverter: với chức năng này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được cơ số tiền mà bạn phải trả hằng ngày cho đơn vị cung cấp điện, không phải 
chịu gánh nặng lớn khi hằng tháng bị EVN gõ cửa thu tiền. Ngoài ra với khả năng inverter cho phép điều chỉnh mức công suất nhiệt đi ngang để bạn có thể sử 
dụng tốt khi nấu các món ăn cần ninh hầm thức ăn, hoặc rán các món ăn không bị cháy
+ Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường.
+ Sản phẩm chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn hàng đầu EU.
+ Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng

Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính



T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh73

 

 

Bếp điện từ 3 vùng nấu NewEra - NE73C3B

Đặc tính sản phẩm: 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE73C3B. Đơn giá:  16.900.000đ
Kích thước cắt đá: R706xS410 (mm)
Kích thước mặt kính: 730x430 (mm)

+  3 vùng nấu công suất tối đa 5800W
+ Tổng công suất 5500W
+ Vùng 1 nấu từ đường kính 180mm công suất 2000W - Boost lên đến 2300W
+ Vùng 2 nấu từ đường kính 180mm công suất 1500W - Boost lên đến 1800W
+ Vùng 3 nấu từ đường kính 180mm công suất 2000W - Boost lên đến 2300W
+ Chức năng Stop & Go (dừng tạm thời) 
+ Mặt kính gốm Vitro Ceramic chịu sốc nhiệt lên đến 800OC màu đen được mài vát
cạnh sang trọng
+ Bảng điều khiển cảm ứng rất nhạy nhận cả khi tay ướt dạng trượt slide sang trọng
đẳng cấp với 9 mức công suất. Bảng điều khiển dạng
trượt sử dụng linh hoạt cho từng lò nấu. Hiển thị rõ ràng các mức nhiệt hoặc công suất
giúp người dùng dễ dàng theo dõi khi đun nấu.
Lưu ý: 
+ Không sử dụng nồi từ chất liệu nhôm, đáy nồi có gắn lớp thép từ mỏng hình tổ ong và 
đáy nồi không bằng phẳng. Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ của 
bếp quý khách nên dùng nồi từ chuyên dụng chất liệu inox 430 có đáy phẳng. Bếp từ có 
công suất rất cao do đó phải dùng nguồn điện riêng với dây cấp đồng tối thiểu 2x4.0 và 
bếp cần có lỗ thoáng thoát hơi nóng ra ngoài. Chúng tôi xin từ chối bảo hành nếu sai 
khác với khuyến cáo của chúng tôi 
+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp   

Tính năng sử dụng:
+ Bếp được tích hợp hệ thống cảnh báo nhiệt dư vùng nấu bộ điều nhiệt hoặc ngắt kết nối khóa an toàn giúp phòng bếp nhà bạn an toàn tuyệt đối khi bếp vừa dùng 
vẫn còn nóng tránh bị bỏng.
+ Với chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút và định thời gian nấu nướng, bạn hoàn toàn yên tâm, không còn phải lo lắng về bất kì vấn đề gì nữa
+ Bếp có cảm ứng tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi giúp tiết kiệm điện
+ Hệ thống bảo vệ an toàn, quá nhiệt, quá áp. Tự động tắt bếp khi để quên. Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
+ Hệ thống quạt 1 tản nhiệt ở đáy giúp cho bếp được giảm nhiệt nhanh, cạnh bên có khe thoát khí lớn tạo sự thông thoáng cho bếp và nhiệt cũng được giảm nhanh 
hơn.
+ Khóa trẻ em an toàn tự động hoặc bằng tay ngăn ngừa sự vô tình bật bếp đảm bảo an toàn cho trẻ em
+ Bếp sử dụng công nghệ Inverter: với chức năng này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được cơ số tiền mà bạn phải trả hằng ngày cho đơn vị cung cấp điện, không phải chịu 
gánh nặng lớn khi hằng tháng bị EVN gõ cửa thu tiền. Ngoài ra với khả năng inverter cho phép điều chỉnh mức công suất nhiệt đi ngang để bạn có thể sử dụng tốt khi 
nấu các món ăn cần ninh hầm thức ăn, hoặc rán các món ăn không bị cháy
+ Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường.
+ Sản phẩm chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn hàng đầu EU.
+ Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng

Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính

Bếp điện từ đôi NewEra - NE73C2B

Đặc tính sản phẩm: 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE73C2B. Đơn giá:  14.300.000đ
Kích thước cắt đá: R695xS410 (mm)
Kích thước mặt kính: 730x430 (mm)
Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính
Tính năng sử dụng:
+ Bếp từ đôi NewEra được tích hợp hệ thống ngắt kết nối khóa an toàn giúp phòng bếp nhà bạn an toàn tuyệt đối khi bếp vừa dùng vẫn còn nóng tránh bị bỏng. Tự động tắt 
bếp khi để quên, tự động ngắt khi không có nồi an toàn sử dụng. Hệ thống bảo vệ an toàn, quá nhiệt, quá áp.
+ Trang bị chức năng hẹn giờ lên đến 99 phút và định thời gian nấu nướng, bạn không còn phải luôn trông chừng bếp nữa
+ Bếp có cảm ứng tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi giúp tiết kiệm điện
+ Tự động tắt bếp khi để quên
+ Tự động tắt bếp khi không có nồi (trên bếp từ)
+ Khóa trẻ em an toàn tự động hoặc bằng tay ngăn ngừa sự vô tình bật bếp đảm bảo an toàn cho trẻ em
+ Bếp sử dụng công nghệ Inverter: với chức năng này sẽ giúp cho bạn tiết kiệm được cơ số tiền mà bạn phải trả hằng ngày cho đơn vị cung cấp điện, không phải chịu gánh 
nặng lớn khi hàng tháng bị EVN gõ cửa thu tiền. Ngoài ra với khả năng inverter cho phép điều chỉnh mức công suất nhiệt đi ngang để bạn có thể sử dụng tốt khi nấu các món 
ăn cần ninh hầm thức ăn, hoặc rán các món ăn không bị cháy
+ Chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn hàng đầu EU.
+ Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng
+ Hệ thống quạt 1 tản nhiệt ở đáy giúp cho bếp được giảm nhiệt nhanh, cạnh bên có khe thoát khí lớn tạo sự thông thoáng cho bếp và nhiệt cũng được giảm nhanh hơn.
+ Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường

Tổng công suất 4600W
+  Vùng 1 đường kính 210mm công suất 2000W - Boost lên đến 2300W
+  Vùng 2 đường kính 210mm công suất 2000W - Boost lên đến 2300W
+  Chức năng Stop & Go (dừng tạm thời) 
+ Bảng điều khiển dạng trượt slide sang trọng đẳng cấp với 9 mức công suất. Bảng 
điều khiển dạng trượt sử dụng linh hoạt cho từng lò nấu.
Hiển thị rõ ràng các mức nhiệt hoặc công suất giúp người dùng dễ dàng theo dõi khi
đun nấu.Bảng điều khiển cảm ứng rất nhạy nhận cả khi tay ướt
+ Mặt kính gốm Vitro Ceramic chịu sốc nhiệt lên đến 800 độ C màu đen được mài vát
cạnh sang trọng, hiện đại
Lưu ý: 
+ Không sử dụng nồi từ chất liệu nhôm, đáy nồi có gắn lớp thép từ mỏng hình tổ ong 
và đáy nồi không bằng phẳng. Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ 
của bếp quý khách nên dùng nồi từ chuyên dụng chất liệu inox 430 có đáy phẳng. Bếp 
từ có công suất rất cao do đó phải dùng nguồn điện riêng với dây cấp đồng tối thiểu 
2x4.0 và bếp cần có lỗ thoáng thoát hơi nóng ra ngoài. Chúng tôi xin từ chối bảo hành 
nếu sai khác với khuyến cáo của chúng tôi 
+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp   
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Bếp hồng ngoại 4 vùng nấu NewEra - NE6014CC Mâm Nhiệt EGO Đức

Đặc tính sản phẩm: 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE6014CC. Đơn giá:  11.700.000đ 
Kích thước cắt đá: R560 x S490 (mm) 
Kích thước mặt kính: 590 x 520 (mm)  

+ Bếp có cảm ứng tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi giúp tiết kiệm điện, Hệ thống bảo vệ an toàn, quá nhiệt, quá áp, Tự động tắt bếp khi để quên  
+ Hệ thống quạt 1 tản nhiệt ở đáy giúp cho bếp được giảm nhiệt nhanh, Bếp sử dụng công nghệ Inverter, Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường.

 

+ Sản phẩm chất lượng vượt trội, tiêu chuẩn hàng đầu EU, Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng.

Mặt kính gốm thuỷ tinh Vitro siêu chịu nhiệt
+ Chức năng hẹn giờ
+ 9 chế độ nhiệt khác nhau
+ Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng
+ Tổng công suất 6600w mạnh mẽ: 1000/2000w x 1200w x 1000/2200w x 1200w
+ Thiết kế hiện đại, sang trọng. Hệ thống bảo vệ đa chế độ, tự động tắt
Lưu ý: 
+ Không sử dụng nồi từ chất liệu nhôm, đáy nồi có gắn lớp thép từ mỏng hình tổ ong 
và đáy nồi không bằng phẳng. Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ 
của bếp quý khách nên dùng nồi từ chuyên dụng chất liệu inox 430 có đáy phẳng. Bếp 
từ có công suất rất cao do đó phải dùng nguồn điện riêng với dây cấp đồng tối thiểu 
2x4.0 và bếp cần có lỗ thoáng thoát hơi nóng ra ngoài. Chúng tôi xin từ chối bảo hành 
nếu sai khác với khuyến cáo của chúng tôi 
+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp   
Tính năng sản phẩm:
+ Đa chức năng nấu, sử dụng tất cả các loại nồi
+ Đèn cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính đang nóng
+ Chức năng khoá an toàn trẻ em và dễ dàng vệ sinh
+ Không cháy nổ, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường

Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính

 

Bếp điện từ 4  vùng nấu NewEra - NE6014IC

Đặc tính sản phẩm:
+ Tổng công suất 7000w: 1500w x 1500w x 2000w x 2000w 
+ Mặt kính gốm Vitro Ceramic chịu sốc nhiệt lên đến 800 độ C màu đen được 
mài vát cạnh sang trọng 
+ Bảng điều khiển dạng trượt slide sang trọng đẳng cấp với các mức hiển thị rõ 
ràng nhiệt hoặc công suất giúp người dùng dễ dàng theo dõi khi đun nấu. Bảng 
điều khiển dạng trượt sử dụng linh hoạt cho từng lò nấu, cảm ứng cực nhạy 
nhận cả khi tay ướt 

+  Hệ thống quạt 1 tản nhiệt ở đáy giúp cho bếp được giảm nhiệt nhanh, 
cạnh bên có khe thoát khí lớn tạo sự thông thoáng cho bếp và nhiệt 
cũng được giảm nhanh hơn.
+ Khóa trẻ em an toàn, Bếp có cảm ứng tự động nhận diện đáy nồi, tự động ngắt khi không có nồi giúp tiết kiệm điện
+ Bếp sử dụng công nghệ Inverter, Không cháy nổ, Tự động tắt bếp khi để quên, không khói, không lửa, không ô nhiễm môi trường.  

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE6014IC. Đơn giá:  18.200.000đ 
Kích thước cắt đá: R560xS490 (mm) 
Kích thước mặt kính: 590x520 (mm)
Bảo hành 2 năm, không bảo hành mặt kính  

Tính năng sử dụng:

 

+ Mặt kính gốm thuỷ tinh Vitro siêu chịu nhiệt 
+ 9 chế độ nhiệt khác nhau. Chức năng hẹn giờ  
+ Bảng hiển thị LED, điều khiển cảm ứng 
+ Đèn cảnh báo nhiệt dư khi mặt kính đang nóng 
+ Hệ thống bảo vệ đa chế độ. Đa chức năng nấu  

Lưu ý: 
+ Không sử dụng nồi từ chất liệu nhôm, đáy nồi có gắn lớp thép từ mỏng hình tổ ong 
và đáy nồi không bằng phẳng. Để đạt hiệu quả cao tiết kiệm điện và nâng cao tuổi thọ 
của bếp quý khách nên dùng nồi từ chuyên dụng chất liệu inox 430 có đáy phẳng. Bếp 
từ có công suất rất cao do đó phải dùng nguồn điện riêng với dây cấp đồng tối thiểu 
2x4.0 và bếp cần có lỗ thoáng thoát hơi nóng ra ngoài. Chúng tôi xin từ chối bảo hành 
nếu sai khác với khuyến cáo của chúng tôi.
+ Sản phẩm không bảo hành mặt kính trong bất kỳ trường hợp nào. Vui lòng kiểm tra 
kỹ trước khi ký nhận bếp   

Hút mùi 900mm mặt kính trượt tự động 

Công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE9669HH. Đơn giá:  14.200.000đ 

Đặc tính sản phẩm:  
Chất liệu: Thép không gỉ 
Hệ thống đơn 2 đèn LED 
Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
Công suất: 800m3/h, độ ồn <54dB 
Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 400mm 
Động cơ 218w 
Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
Lưới lọc than hoạt tính đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng
Bảng điều khiển điện tử với chế độ hẹn giờ 
Điều chỉnh bằng cảm ứng 
3 mức độ điều chỉnh tốc độ 
Nắp kính an toàn trượt tự động 
5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉBảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng
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Máy hút mùi, siêu êm công nghệ Đức

Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 1000m3/h 
 Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 
400mm 
 Độ ồn <54dB 
 Động cơ 218w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Bảng điều khiển điện tử với chế độ hẹn giờ 
 3 mức điều chỉnh tốc độ 
 5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ 

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 

Máy hút mùi 750mm, siêu êm công nghệ Đức

Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 760m3/h 
 Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 
400mm 
 Độ ồn <54dB 
 Động cơ 218w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Điều khiển bằng nút nhấn  
 3 mức điều chỉnh tốc độ 
 5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE6075HB. Đơn giá:  8.000.000đ

Máy hút mùi, siêu êm công nghệ Đức

Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 1000m3/h 
 Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm 
+ 400mm 
 Độ ồn <54dB 
 Động cơ 218w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Bảng điều khiển điện tử với chế độ hẹn giờ 
 3 mức điều chỉnh tốc độ 
 5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
 Lựa chọn điều khiển từ xa mua thêm 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ 

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 

M· s¶n phÈm KÝch th ưíc §¬n gi¸ 

NE9006HA Réng 900mm  9.900.000đ 

NE7006HA Réng 700mm  9.900.000đ 

M· s¶n phÈm KÝch th ưíc §¬n gi¸ 

NE9088HA Réng 900mm  9.900.000đ 

NE6088HA Réng 600mm  9.900.000đ 

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng
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Máy hút mùi 900mm, siêu êm công nghệ Đức

Đặc tính sản phẩm:  
Chất liệu: Thép không gỉ 
Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
Công suất: 1000m3/h, độ ồn <54dB 
Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 400mm 
Động cơ 218w 

 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
Bảng điều khiển điện tử với chế độ hẹn giờ  
Điều chỉnh bằng cảm ứng  
3 mức độ điều chỉnh tốc độ  
Lắp kính trượt tự động 
Ống hút inox có thể kéo dài  
5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ 

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE9009HH. Đơn giá:  14.200.000đ

Máy hút mùi đảo 1000mm, siêu êm công nghệ Đức

Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 1000m3/h 
 Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 
400mm 
 Độ ồn <54dB, động cơ 218w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng 
chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Điều khiển bằng nút nhấn 
 3 mức điều chỉnh tốc độ 
 3 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng thép không gỉ 
 Bảng điều khiển điện tử 2 bên với chế độ hẹn giờ 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE1101HH. Đơn giá:  16.600.000đ

Máy hút mùi siêu êm công nghệ Đức
Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn LED 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 1000m3/h 
 Ống khói inox 304 điều chỉnh chiều cao 450mm + 400mm 
 Độ ồn <54dB, động cơ 218w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Bảng điều khiển điện tử với chế độ hẹn giờ 
 3 mức điều chỉnh tốc độ 
 5 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
 Lựa chọn điều khiển từ xa mua thêm 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ 

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu

M· s¶n phÈm KÝch th ưíc §¬n gi¸ 

NE7006HE Réng 700mm 9.200.000đ

NE9006HE Réng 900mm 9.200.000đ 

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi
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T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

Máy hút mùi
Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Thép không gỉ 
 Hệ thống đèn: 2 đèn 
 Cài đặt: Hệ thống tuần hoàn hay thông gió 
 Công suất: 750m3/h 
 Độ ồn <54dB 
 Động cơ 150w 
 Hệ thống mô tơ cấu tạo đồng nguyên chất bền bỉ hàng chục năm 
 Hệ thống cánh quạt gió bằng thép bền bỉ hàng chục năm khi nhiệt độ cao 
sẽ không cong vênh làm giảm công suất hút 
 Lưới lọc đảm bảo lọc không khí sạch hơn sau khi qua hút 
mùi, ống dẫn đi kèm nhựa siêu bền dài 1,5m có thể co dãn. 

Tính năng sử dụng 
 Đường kính ống hút 100mm 
 3 lưới lọc dầu mỡ với khung bằng nhôm 
 Công suất lớn, hoạt động siêu êm, bền bỉ 

Siêu êm, công nghệ Đức hàng đầu Châu Âu 
Mã hàng: NE0607HA. Đơn giá:  4.800.000đ 

Lò nướng
Đặc tính sản phẩm:  

Chất liệu: Cửa kính màu than và bề mặt viền bằng thép không gỉ 
Cửa kính cách nhiệt 3 lớp với 1 lớp phản xạ 
Hệ thống làm mát bên trong và hệ 
thống thông gió   
9 chế độ nướng khác nhau 
1 khay nướng 
1 vỉ nướng 
1 chảo nướng  
Dung tích thực khoang nướng 60 lít 
Độ ồn tối đa 46dB 
Hệ thống lọc, bảng điều khiển điện tử 

với chế độ hẹn giờ

Mã hàng: NE6006EO. Đơn giá:  17.200.000đ

Lò nướng
Đặc tính sản phẩm:  
 Chất liệu: Cửa kính màu than và bề mặt viền bằng thép không gỉ 
 Cửa kính cách nhiệt 3 lớp  
 Hệ thống làm mát bên trong và hệ thống thông gió   
 Nhiều chương trình nướng 
 1 khay nướng 
 1 vỉ nướng 
 1 chảo nướng  
 Dung tích thực khoang nướng 60 lít 
 Độ ồn tối đa 46dB 
 Hệ thống lọc, bảng điều khiển điện tử với 
chế độ hẹn giờ  

 

Mã hàng: NE6083EO. Đơn giá:  16.000.000đ
Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng

Bảo hành 2 năm, đèn bảo hành 6 tháng



Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE78S43H

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE12S50H

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u §¬n gi¸

NE82S48A

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE90S50A

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE78S43A

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE82S45H

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE78S43H

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE80S45H  

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE12S50H  

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE82S48A   Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE90S50A  

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE78S43A  Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE82S45H  

Chậu rửa nhà bếp chất liệu INOX 304 (dập liền khối)

1200 x 500 mm

820 x 480 mm 900 x 500 mm

780 x 430 mm 820 x 450 mm

 4.550.000đ 7.800.000đ 

 2.080.000đ  3.380.000đ 

 1.680.000đ  5.210.000đ 

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE80S45H 800 x 450 mm  4.890.000đ

Chậu rửa đôi nhà bếp INOX 304 - NE10S54A

M·  hµng
KÝch th ưíc thùc tÕ s¶n phÈm 

Réng x S©u
§¬n gi¸

NE10S54A 1000 x 540 mm  2.470.000đ 

780 x 430 mm
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T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

M· hµng §¬n gi¸

NE304B03 

M· hµng §¬n gi¸

NE304B05

M· hµng §¬n gi¸

NE304B16

M· hµng §¬n gi¸

NE304B38

M· hµng §¬n gi¸

NE304B2D

M· hµng §¬n gi¸

NE304B20

M· hµng §¬n gi¸

NE304B21

M· hµng §¬n gi¸

NE304B37

M· hµng §¬n gi¸

NE304S06

M· hµng §¬n gi¸

NE304B22

M· hµng §¬n gi¸

NE304S18

M· hµng §¬n gi¸

NE304S15

M· hµng §¬n gi¸

NE304S08

M· hµng §¬n gi¸

NE304S27

M· hµng §¬n gi¸

NE304K22

M· hµng §¬n gi¸

NE304K25

M· hµng §¬n gi¸

NE304K26

M· hµng §¬n gi¸

NE304K27

M· hµng §¬n gi¸

NE304K32

NE304K21

M· hµng §¬n gi¸

NE304S10

NE304S91

M· hµng §¬n gi¸

NE304S81

NE304S01

M· hµng §¬n gi¸

NE304S02  4.870.000đ

M· hµng §¬n gi¸

NE304S07  6.560.000đ

M· hµng §¬n gi¸

NE304S09  4.870.000đ 

NE304S81 NE304S10 NE304S91NE304S09NE304S07

NE304K21
NE304K32NE304K27NE304K26NE304K25NE304K22

NE304S02NE304S01

Vòi Lavabo chất liệu INOX 304 (không bị bong tróc như đồng mạ chrome)

Vòi chậu rửa nhà bếp chất liệu INOX 304 (không bị bong tróc như đồng mạ chrome)

Vòi sen tắm chất liệu INOX 304 (không bị bong tróc như đồng mạ chrome)

M· hµng §¬n gi¸

NE304B04 2.010.000đ 2.400.000đ  1.880.000đ  2.790.000đ  2.660.000đ 

 330.000đ  3.180.000đ  2.790.000đ  3.050.000đ  980.000đ

 840.000đ  1.620.000đ  1.620.000đ  1.880.000đ 
840.000đ 

450.000đ

 4.360.000đ  3.830.000đ 4.870.000đ  3.320.000đ  4.090.000đ 

13.450.000đ

8.380.000đ

6.310.000đ

4.870.000đ

1 đường lạnh

1 đường lạnh
1 đường lạnh1 đường lạnh
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c öa tù ®éng tèt nhÊt Hµn quèc

1. Cửa tự động sản xuất tại Hàn Quốc MR-100/200/100D/200D dùng cho cửa gỗ, sắt hoặc kính 

MRD (Mirae) được thành lập từ năm 2003 tại Hàn Quốc. MRD  là nhà sản xuất cửa trượt tự động hàng đầu Hàn Quốc với tiêu chuẩn 
ISO 9001:2000, chứng nhận Q mark, Chứng nhận kiểm tra sóng điện  EMI, EMS,  chứng nhận chất lượng CE. Toàn bộ cửa tự động 
MRD đạt tiêu chuẩn đóng mở 1,1 triệu lần đóng mở cao nhất trên thị trường. 

Tại Việt Nam chúng tôi hân hạnh là đơn vị đại diện phân phối độc quyền cho hãng MIRAE, chúng tôi hy vọng với kinh nghiệm hơn 10 
năm phân phối cho các nhãn hiệu cao cấp nhất trên thế giới sẽ làm hài lòng bất kỳ yêu cầu nào của khách hàng.    

Cửa tự động MR-100D và MR-200D  là loại cửa tự động dạng trượt. Không có sự cố, ngay cả sau khi sử dụng một thời gian dài như 
chúng hiển thị sức mạnh mạnh mẽ sử dụng tiếng ồn thấp của động cơ DC, gắn chip vi sử lý hiệu suất cao cho phép dễ dàng điều 
chỉnh chi tiết, sử dụng dây curoa Timing Belt để tránh bị trượt trong khi cánh cửa tự động hoạt động, tăng cường cảm biến 2 bên 
Beam Sensor và tăng cường các chức năng khác của cửa tự động mà không cần phải mất thêm chi phí ví dụ như với tính năng khóa 
trên bộ điều khiển.  

Chức năng dừng lại mà không có sự va chạm giữa cửa và khung đã được thêm ngay cả khi lỗi xảy ra ở bộ mã hóa, cho phép kết hợp với 
các vật liệu khác nhau và các loại cửa như cửa kính không khung, cửa kính khung nhôm, cửa gỗ, cửa sắt .. trong khi cho phép điều chỉnh 
phù hợp với chiều cao cửa và độ nghiêng hiện trạng công trình. Nó có thể được sử dụng trong nhiều cách khác nhau cho các căn hộ, biệt 
thự, khách sạn, sân bay, siêu thị, cao ốc, trung tâm mua sắm và các bệnh viện với lối vào thường xuyên bởi ảnh hưởng lẫn nhau các loại 
cảm biến phát hiện. Đặc biệt, nó được sử dụng rộng rãi như một lối vào của nhiều căn hộ và biệt thự thông qua hệ thống mạng gia đình. 

Cánh cửa được thiết kế để quay lại tự động trong trường hợp người hoặc chướng ngại vật khác sẽ va chạm với cửa khi cánh cửa 
đóng lại. Cánh cửa đóng lại sau khi mở hoàn toàn và được thiết kế để đóng cửa sau khi chạy chậm tại điểm va chạm ban đầu (điểm 
an toàn quay lại). Trong trường hợp người hoặc chướng ngại vật khác va chạm với các cửa ba lần hoặc nhiều hơn tại thời điểm va 
chạm ban đầu, nó được lập trình để bảo vệ con người hoặc chướng ngại vật khác bằng cách dừng cửa. 

Cửa trượt tự động đôi 4 cánh hoặc đơn 2 cánh dựa trên nguyên lý hoạt động của cửa trượt thông thường được thiết kế lại bộ giá, 
thanh ray, dây curoa phụ .... Thay vì chỉ có hai cánh trượt sang hai bên như các loại cửa trượt thông thường, cửa trượt xếp có đến 4 
cánh trượt  sang hai bên. Sử dụng cửa tự động mở trượt xếp 4 cánh sẽ làm cho cửa có độ mở thông thuỷ lên tới 75% so với 50 % 
của cửa trượt thông thường. Cửa trượt tự động 4 cánh được sử dụng rất hiệu quả và thực sự phù hợp với những công trình đòi hỏi 
chỉ lắp cửa trượt nhưng yêu cầu độ mở thông thuỷ lớn hơn hoặc có lưu lượng người qua lại lớn. Cửa tự động mở trượt xếp không chỉ 
phù hợp với các showroom, siêu thị, garage ô tô mà còn được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy, phòng thí nghiệm... 

- Cũng giống như cửa trượt tự động 2 cánh. Cửa trượt tự động 4 cánh có các chi tiết cơ khí chủ yếu được làm bằng hợp kim nhôm 
chất lượng cao nên chịu lực tốt, bền, đẹp và nhẹ. Các vách kính, cánh cửa trượt sử dụng kính an toàn, kính hộp (ở giữa các lớp kính 
được bơm khí trơ) và hệ thống gioăng cho khung cánh nên có khả năng cách âm, cách nhiệt, tiết kiệm năng lượng. 

- Cửa trượt 4 cánh cho phép mở một lúc cả 4 cánh, sử dụng được không gian mở lớn hơn so với cửa 2 cánh. 

Cửa tự động đang dần dần trở thành xu hướng thiết kế của cuộc sống hiện đại do các ưu điểm vượt trội như khả năng sử dụng đáp ứng mật 
độ lưu thông cao, tốc độ đóng mở nhanh, tính an toàn, và tiết kiệm diện tích sử dụng. Khi không có không gian rộng để lắp các loại cửa thông 
thường thì giải pháp cửa đóng mở tự động là giải pháp tối ưu, giúp người sử dụng không còn phải bận tâm về chiều rộng cũng như không 
gian của nơi lắp đặt. Đặc biệt là cửa trượt tự động 2 cánh – một hệ cửa tự động thực sự đã tạo nên phong cách mới cho mọi công trình. 

 

 MR-100/MR-200 MR-100D / MR-200D

Bộ điều khiển MR-100/MR-200 Bộ điều khiển MR-100D / MR-200D

Cảm biến an toàn hồng ngoại  
lắp ngang cửa DS-1

2.090.000đ 4.200.000đ 

Radar phát hiện chuyển động 
DMW-1P

Giá bán 1 bộ cửa trượt lùa tự động MRD do Tân Kỷ Nguyên phân phối bao gồm các bộ phận như hình dưới đây: 
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Trong trường hợp dùng cho cửa kính không khung cộng thêm chi phí 4 kẹp kính là: 1.485.000đ/cặp 2 chiếc.  
Giá bán 1 bộ cửa tự động MRD dùng cho cửa tự động cửa kính khung nhôm, cửa gỗ, cửa sắt... do Tân Kỷ Nguyên 
phân phối bao gồm như hình trang 83:  
- Ray trượt dài 2.4m đối với cửa đơn và 4.8m đối với cửa đôi   

- Bộ điều khiển bao gồm: bộ điều khiển trung tâm, motor, máy biến điện, bi trượt, ròng rọc và dây curoa MR-100/MR-200 

- 2 radar phát hiện chuyển động lắp phía trong và ngoài mã hãng DMW-2P. 

- Cảm biến an toàn hồng ngoại lắp ngang cửa, giúp cửa không đóng khi có người đứng vào vùng trượt của cánh mã hãng DS-1BS. 
Thông thường các hãng khác sẽ không có cảm biến hồng ngoại này trong giá tiêu chuẩn) nhưng Tân Kỷ Nguyên đề xuất 1 bộ phận 
cực kỳ quan trọng này trong giá tiêu chuẩn DS-1 

Kiểu Cửa đơn 2 cánh  

 
Sản xuất tại Hàn Quốc

Cửa đôi 4 cánh  

 
Sản xuất tại Hàn Quốc

Cửa đơn 1 cánh  

 
Sản xuất tại Hàn Quốc

Cửa đôi 2 cánh  

 
Sản xuất tại Hàn Quốc

Đơn giá / bộ 57.667.000đ 70.778.000đ 23.556.000đ 28.111.000đ

Model MR-100D MR-200D MR-100 MR-200

Trọng lượng cánh tối đa 70 x 2 = 140㎏ 50㎏ × 4 = 200kg 140㎏ _ 120㎏ × 2

Chiều rộng cánh tối đa 500 - 1,300㎜ 500 - 1,300㎜ 500 - 1,300㎜ 500 - 1,300㎜

Ray trượt đi kèm 2.4m 4.8m 2.4m 4.8m 

Công suất motor DC 60W GEARED MOTOR

Phương thức chuyển động Dây curoa 

Phương thức kiểm soát Vi sử lý trung tâm 

Tốc độ đóng mở 200 ~ 600 ㎜/sec  có thể điều chỉnh

Chống sốc điện 10㏁ hoặc lớn hơn trong trường hợp kiểm tra chống sốc DC500V 

Độ bền điện môi Chịu được điện áp 1500V trong 1 phút 

Lực đóng mở bằng tay 3.5kg 

Nguồn điện AC 220V( 50 – 60 Hz) +/-15% 

Nhiệt độ môi trường -200C  đến +500C

NE6666HLM1DC
Hệ thống kiểm soát cửa, gồm bộ đọc thẻ, 
nút exit, chốt cửa hít cho cánh kính hoặc 
gỗ, bát treo ... dùng cho văn phòng

Đơn giá: 16.946.000 đ

Door Clamp

Glass Door

Switch AC Adapter

Card Reader

 PUSH

Socket

C a rd h e re

Electronic Dropbolt

Glass Door

Door Clamp

Socket

AC Adapter

Switch

Card Reader

Bộ đọc thẻ cho cầu thang máy xin liên hệ để báo giá

 

2. Hệ thống kiểm soát cửa chốt nhấn NewEra 

M·  hµng §¬n  gi¸

KYS 1.433.000đ 

Khóa cửa tự động Nút nhấn Exit

Đầu đọc thẻ từ và phím bấm

M·  hµng §¬n  gi¸

DB-S01 1.181.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

DAC-NTK 4.322.000đ 

DAC-N125 5.611.000đ 
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M·  hµng §¬n  gi¸

DDS-T01 /  R01 7.333.000®

Công tắc cửa tự động cho người khuyết tật 

M· §¬n  gi¸

GC160 1.500.000đ / ®«i

Kẹp kính tải trọng 120kg 

M·  hµng §¬n  gi¸

FS-10P 4.778.000đ 

Cảm biến cửa tự động bằng chân 

(Nhìn từ 
bên 
trong)

(Nhìn từ 
bên 
ngoài)

 hµng
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ASSA ABLOY có mặt là để cải thiện cuộc sống của khách hàng thông qua hệ thống sản phẩm an ninh, an toàn và tiện lợi. ASSA 
ABLOY là nhà tập đoàn dẫn đầu toàn cầu trong các giải pháp của cửa và là tập đoàn dẫn đầu thị phần trong hầu hết các nước châu 
Âu, Bắc Mỹ, Trung Quốc và châu Đại Dương. ASSA ABLOY được thành lập vào năm 1994 thông qua việc sáp nhập của ASSA ở Thụy 
Điển và ABLOY ở Phần Lan. Kể từ đó ASSA ABLOY đã phát triển từ một công ty trong khu vực thành 1 tập đoàn quốc tế với hơn 
46.000 nhân viên và doanh thu hàng năm 68 tỷ SEK (68 tỷ Krona Thuỵ Điển tương đương khoảng 8.5 tỷ USD). Mục tiêu của ASSA 
ABLOY là tiếp tục là nhà cung cấp sáng tạo nhất của ngành công nghiệp cho các giải pháp cửa. 

Hệ thống cửa tự động ASSA ABLOY đạt tiêu chuẩn LRQA IS9001, đạt được chứng nhận UL của Mỹ, chứng nhận TUV của Đức, 

 

Lối ra vào hoạt động thông suốt là một điều kiện tiên quyết cho bất kỳ doanh nghiệp thành công. ASSA ABLOY là nhà cung cấp toàn 
diện nhất thế giới về các giải pháp tự động hóa của cửa. Ngày nay, ASSA ABLOY đã tập hợp một danh mục các thương hiệu toàn cầu 
mạnh mẽ dưới một mái nhà duy nhất, duy trì sự giàu có về chuyên môn của mỗi thương hiệu. Besam, Crawford, Megadoor và Albany 
là thương hiệu dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực của nó, và nó đã có tuổi đời trong nhiều thập kỷ. 

 

Thông số SL100 SL500
Nguồn cấp 220 V AC ±10% ; 50/60 Hz 100V AC – 10% to 240V AC +10%; 50/60Hz

Tiêu thụ điện năng Max. 100 W Max: 250W

Trọng lượng tối đa Besam SL100-2 (cửa đôi): 80kg/cánh Besam SL500SP-1: 120kg/cánh

Besam SL500SP-2: 90kg/cánh

Besam SL500HP-1: 200kg/cánh 

Besam SL100-R/L (cửa đơn): 120kg/cánh Besam SL500HP-2: 120kg/cánh

Besam SL500EP-1: 240kg/cánh

Besam SL500EP-2: 200kg/cánh 

Độ mở tối đa Besam SL100-2: 900 - 2000 mm SL500-1: 900-3000mm

Besam SL100-R/L: 700 -1025 mm* SL500-2: 900-3000mm

Thời gian giữ cửa 0 - 60 s 0-60s

Nhiệt độ -20°C to +50° -20°C to +50°C
Độ ẩm Max. 85% Max. 85%

Đơn giá 62.150.000đ Báo giá theo yêu cầu

c öa tù ®éng tèt nhÊt thÕ giíi
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M·  hµng §¬n  gi¸

NE9999CA1  19.444.500®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE9999CF1  20.555.500®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-444N 1.100.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-666E  1.900.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-888E  1.900.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

 NE0909MA  1.100.000®

65

135

593
58

62

130

053
58

M·  hµng §¬n  gi¸

NE9999BF1  15.777.800®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE9999CH1  20.555.500®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE9999HD2  18.888.900®

Khóa cửa cao cấp công nghệ Đức thịnh hành Châu Âu 

Đồng đúc 
nguyên khối 

Đồng đúc 
nguyên khối 

Đồng đúc 
nguyên khối 

Đồng đúc 
nguyên khối 

Đồng đúc 
nguyên khối 

052 58



84 Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-555N 884.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-777N 884.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-444N 884.000®

002 85 002

85

002 85

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-111E 884.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-111N 884.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE58-333N 884.000®

002 85

002 85

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-222N 1.100.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-111N 1.100.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE85-333N 1.100.000®

25
0 58

052 58

052 58

Khóa cửa cao cấp công nghệ Đức thịnh hành Châu Âu 

Chất liệu 
inox, đồng 
cao cấp

Chất liệu 
inox, đồng 
cao cấp

Chất liệu 
inox, đồng 
cao cấp

Chất liệu 
inox, đồng 
cao cấp
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SH815 (inox 304 ®Æc)  625.000® SH860N inox ®Æc 720.000® 

TH860N  625.000® 

SH872N inox 304 ®Æc  660.000® 

TH123N  379.000 đ TH126N  379.000 đ TH135N  474.000 đ 

TH121N  432.000 đ TH130N  432.000 đ TH133N  367.000 đ 

TS128N  432.000 đ TS131N  379.000 đ SH857N inox 304 ®Æc 750.000® 

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ



NE5050SD  463.000 đ NE5085Z  355.000 NE5572Z 379.000

NE5572CR 395.000

đ đ

NE5555ZD 233.000đNE0809MA  591.000 đ NE0905MA  591.000 đ 

86 Sù lùa chän sè  1 cho mäi c«ng tr×nh
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NE5555ZL 252.000

NE5555ZR 275.000

đ

đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

Inox 304 
Màu vàng cộng 
thêm 100.000đ

đ 415.000đNE5572ZRNE5572ZL 270.000đNE5572ZD 270.000đ

Khóa thanh thoát hiểm Thanh thoát hiểm chống cháy 1.5h 
dài 1040mm          

Thanh thoát hiểm chống cháy 1.5h
dài 1040 cao 2100mm 

Thanh chọn cửa chống cháy 1.5h

NE60PHT

NE05PHT

NE1001DCS

NE1003DCS

1.000.000đ

Chất liệu

NE06PHT Hợp kim

NE05PHT Hợp kim

M· s¶n 
phÈm §¬n gi¸ 

 750.000đ           

2.600.000đ

Chất liệu

NE3101PHP Thép

NE3101PHS Inox

M· s¶n 
phÈm §¬n gi¸ 

1.500.000đ           

3.500.000đ

Chất liệu

NE3102PHP Thép

NE3102PHS Inox

M· s¶n 
phÈm §¬n gi¸ 

2.100.000đ           

   550.000đ

Chất liệu

NE390SR Inox

NE392SR Inox

M· s¶n 
phÈm §¬n gi¸ 

2.100.000đ           
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NE5578ZWC 375.000đ PC91N60 60cm  242.000 đ 

PC91N65 65cm  263.000 đ 

PC91N70 70cm  274.000 đ 

PC93N60 60cm  284.000 đ 

PC93N65 65cm  305.000 đ 

PC93N70 70cm  316.000 đ 

PC41N60 60cm  211.000 đ 

PC41N65 65cm  232.000 đ 

PC41N70 70cm  242.000 đ 

Chất liệu inox 304
NE587NS không có chìa 

Chất liệu đồng, mạ vàng 
cộng thêm 20.000đ 

Chất liệu đồng, mạ vàng 
cộng thêm 20.000đ 

Chất liệu đồng, mạ vàng 
cộng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE101DB 368.000®

Chất liệu inox 304 
mạ vàng cộng thêm 60.000đ

M·  hµng §¬n  gi¸

NE102DB 421.000®

Chất liệu inox 304 
mạ vàng cộng thêm 60.000đ

M·  hµng §¬n  gi¸

NE587FB 379.000®

Chất liệu inox 304

M·  hµng §¬n  gi¸

NE3685TL 495.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE587ET 242.000®

Chất liệu kẽm 
mạ vàng cộng thêm 60.000đ

NE587NS  200,000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE3694TL 495.000®

Chất liệu kẽm 
mạ vàng cộng thêm 60.000đ

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE004DQ150 150mm 137.000đ 

NE004DQ200 200mm 179.000đ 

NE004DQ300 300mm 232.000đ

Chốt âm cửa chất liệu inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ  

M·  hµng §¬n  gi¸

NE02FD 92.000®

Chốt an toàn bảo vệ cửa, chất liệu 
inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE203BLC 116.000®

NE203BLG 116.000®

Mắt thần 
Chất liệu đồng góc nhìn 2000, đường kính 
khoan Ø16, chiều dày cửa 35-50mm
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Chốt âm cửa chất liệu inox 304 
Màu vàng thêm 10.000đ  

M·  hµng §¬n  gi¸

NE04FD 284.000®

Chốt an toàn bảo vệ cửa, chất liệu 
inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE803DH 105.000đ 

Chặn cửa hít từ gắn tường hoặc gắn 
sàn inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE905DA 82.000đ 

Chặn cửa gắn tường inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE906DA 105.000 đ 

NE908DA 88.000đ 

Chặn cửa gắn sàn inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE913FB 116.000®

Chặn cửa gắn tường inox 304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng §¬n  gi¸

NE703DA 63.000đ

Chặn bụi chốt cửa, chất liệu kẽm

Bản lề 4 bi SUS304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

Bản lề SUS304 
Màu vàng thêm 20.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE4325SS  4x3x2.5   42.000 đ 

NE433SS 4x3x3  53.000 đ 

NE5325SS  5x3x2.5   63.000 
 

đ

NE533SS     5x3x3   74.000 đ

NE433SS-SS 4x3x3  105.000 đ 

NE533SS-SS   5x3x3  137.000 đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE4325SS-FH 4x3x2.5  32.000 đ 

NE433SS-FH 4x3x3  42.000 đ 

NE533SS-FH 5x3x3  63.000 đ 

NE433SS-FS 4x3x3  95.000 đ 

NE533SS-FS 5x3x3  116.000 đ

M·  hµng KÝch th ưíc §¬n  gi¸

NE206A150 150mm 74.000®

NE208A200 200mm 84.000®

NE212A300 300mm 105.000®

M·  hµng §¬n  gi¸

NE06DG-CR m¹ chrome  126.000®

NE06DG-GP m¹ vµng 147.000đ 

Chốt an toàn bảo vệ cửa, chất liệu kẽm

M·  hµng §¬n  gi¸

NE0505-SS 484.000đ 

NE906DA NE908DA

M·  hµng §¬n  gi¸

NE-0000PP 789.000đ 

Giá cho 1 bộ. kích thước 
100x300mm 
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 Khoá thẻ từ khách sạn NewEra do tập đoàn Assa Abloy sản xuất là sản phẩm tốt nhất thế giới với chất lượng cực kỳ cao cấp, 
thời gian sử dụng hàng chục năm với sự ổn định rất cao. Khách hàng sẽ bị thuyết phục ngay từ cái nhìn đầu tiên về kiểu 
dáng cũng như chất liệu sản phẩm dù với bất kỳ chuyên gia hàng đầu nào về quản lý xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, 
hay công trình cao cấp nhất nào  
 Đối với khách sạn lớn khách hàng có thể tự dùng phần mềm để ghi thẻ. Phần mềm có thể quản lý không giới hạn số phòng, 
số thẻ cho mỗi khoá. Khách hàng tự kiểm soát toàn bộ hoạt động của thẻ khách, thẻ nhân viên dọn phòng, thẻ quản lý tầng, 
khu vực, toà nhà ..... 
 Đối với khách sạn nhỏ, nhà riêng (biệt thự, căn hộ...) không muốn dùng phần mềm quản lý, với công nghệ hiện đại nhất thế 
giới của khoá khách hàng vẫn tự tạo thẻ khách, thẻ nhân viên dọn phòng, thẻ quản lý ... từ chính mỗi khoá để đảm bảo 
tuyệt đối bảo mật và chống làm giả thẻ. Trong bất kỳ trường hợp nào thì nhà cung cấp khoá chúng tôi không thể can thiệp 
dù là nhỏ nhất vào việc quản lý thẻ của quý khách hàng. Với công nghệ mới nhất, hiện đại nhất thế giới khi cung cấp không 
đi kèm bất kỳ thẻ gì để sau này có thể mở cửa hoặc can thiệp vào việc phát hành thẻ của quý khách. Quý khách hàng tự 
tạo thẻ và quản lý theo nhu cầu. Khác biệt hoàn toàn với khoá thẻ từ đang cung cấp trên thị trường khác luôn đi kèm với 
thẻ cố định để mở cửa. Nhà cung cấp khoá khác có thể phát hành thêm và giữ lại 1 vài thể cho mục đích sau này. Khách 
hàng không thể tự tạo thẻ và phụ thuộc vào nhà cung cấp khoá. Đây là tính năng duy nhất ở khoá thẻ từ NewEra. 

 Tuyệt đối an toàn với 5 chốt siêu bền chống cắt, chống phá 
 Cực kỳ sang trọng, chắc chắn, và thông dụng 
 Thế hệ mới nhất thế giới với công nghệ Mifare 1 không sử dụng Motor thế hệ cũ như các 
thương hiệu khác. Khoá thẻ NewEra ổn định hơn, bền hơn, phản ứng nhanh hơn, tích hợp 
nhiều tính năng hơn 

 Cấu trúc chuyển động bên trong khoá hoàn toàn là thép không gỉ và đồng nguyên chất đảm 
bảo bền bỉ hàng chục năm 

 Dễ dàng lắp đặt 
 Lưu trữ thông tin số lần mở cửa gần nhất: 188 dữ liệu trong vòng 10 năm    
 Tay gạt luôn ở chế độ trượt tự do 
 Dễ dàng thay thế pin 
 Tiêu chuẩn ANSI mức 2 tốt nhất và chứng nhận CE   
 Sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Assa Abloy với doanh thu hàng năm 6 tỷ USD 
 Số lượng phòng có thể sử dụng là Không giới hạn  
 Số lượng thẻ dùng cho 1 khoá là Không giới hạn 

Độ ẩm làm việc 10%-98% Nhiệt độ bảo quản -25oC ~ 85oC

Thân khoá 5 chốt ANSI 
(Grade 2), CE Nguồn cấp 6V 4 x 1.5V AA

Cách mở khoá Thẻ từ Mifare 1 và 
chìa cơ  Yêu cầu chiều dày cửa >3.8cm 

Phương thức đóng cửa Tự động Màu sắc Satin Nickel, Satin 
Brass 

Phương thức mở khoá Thẻ từ hoặc chìa 
cơ

Thời gian pin tối thiểu có 
thể sử dụng 12 tháng 

Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 70oC Thời gian khoá cửa mở 
sau khi quẹt thẻ 5 giây 

Tiêu thụ điện năng 100-300mA Cảnh báo năng lượng thấp 
khi pin <4.5V 

Tiêu thụ năng lượng khi ở 
trạng thái tĩnh <50µA Chống tĩnh điện >15000V 

NE8005BG : 4.620.000đ
NE8005BS : 4.620.000đ

NE8018BG : 7.140.000đ
NE8018BS : 7.140.000đ

Khóa thẻ từ, chìa cơ Khóa thẻ từ, chìa cơ

Khóa vân tay, Thẻ, mật mã, chìa cơ
dùng cho cửa thép, nhựa, nhôm, gỗ
NE99GHBS: màu inox: 11.230.000đ 
NE99GHBG: màu vàng: 11.230.000đ 

NE8015BG : 5.830.000đ 
NE8015BS : 5.830.000đ 

Khóa thẻ từ, chìa cơ
NE8012BG : 5.830.000đ
NE8012BS : 5.830.000đ

Khóa thẻ từ, chìa cơ

NE70GHBS: màu inox: 11.230.000đ

Khóa vân tay, Thẻ, mật mã, chìa cơ

NE70GHBG: màu vàng: 11.230.000đ
NE6666FP99IG: 5.060.000đ 
NE6666FP99IG: 5.060.000đ 

NE6666FP99IG NE6666FP99IC

Khóa mật mã, chìa cơ 

NE8888HL99SN 
Giá: 13.390.000đ

Khóa thẻ từ, chìa cơ

NE6666HLRFSE Ghi thẻ và phần mềm quản lý khách sạn Đơn giá: 36.640.000đ 

NE6666HLNSE Ổ cắm tiết kiệm điện Đơn giá: 1.000.000đ

NE6666HLM1BC Thẻ từ trắng Mifare 1 (nếu đặt hàng 1.000 
chiếc miễn phí in logo khách sạn trên thẻ)

Đơn giá: 260.000đ 
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NE8888FP62BC 
Giá: 10.650.000đ

Khóa vân tay, mật mã, chìa cơ

- Nếu thêm tính năng điều khiển từ xa kèm 2 
điều khiển cộng 1.500.000đ  

 

- Nếu thêm tính năng thẻ thêm 500.000đ 

Khóa vân tay, mật mã, 
chìa cơ

NE6666FP66SN 
Giá: 19.620.000đ  

Khóa vân tay, mật mã, chìa cơ

 Khoá vân tay NewEra do tập đoàn Assa Abloy sản xuất là sản phẩm tốt nhất thế giới với chất lượng cực kỳ cao cấp, thời 
gian sử dụng hàng chục năm với sự ổn định rất cao. Khách hàng sẽ bị thuyết phục ngay từ cái nhìn đầu tiên về kiểu dáng 
cũng như chất liệu sản phẩm dù với bất kỳ chuyên gia hàng đầu về quản lý khách sạn, khu nghỉ dưỡng hay công trình 
cao cấp như thế nào  
 Trong bất kỳ trường hợp nào thì nhà cung cấp khoá chúng tôi không thể can thiệp dù là nhỏ nhất vào việc quản lý vân 
tay của quý khách hàng. Với công nghệ mới nhất, hiện đại nhất thế giới quý khách hàng có thể tạo, xoá và quản lý theo 
nhu cầu và quyết định sự an toàn của mình. Giờ đây bạn không còn phải lo lắng quên chìa khóa hoặc mất chìa khóa. 

 Tuyệt đối an toàn với 5 chốt siêu bền chống cắt, chống phá   
 Cực kỳ sang trọng, chắc chắn, và thông dụng 
 Thế hệ mới nhất thế giới với công nghệ không sử dụng Motor thế hệ cũ như các thương 
hiệu khác. Khoá vân tay NewEra ổn định hơn, bền hơn, phản ứng nhanh hơn, tích hợp nhiều 
tính năng hơn 

 Cấu trúc chuyển động bên trong khoá hoàn toàn là thép không gỉ và đồng nguyên chất đảm 
bảo bền bỉ hàng chục năm 

 Dễ dàng lắp đặt 
 Tay gạt luôn ở chế độ trượt tự do 
 Dễ dàng thay thế pin 
 Tiêu chuẩn ANSI mức 2 tốt nhất và chứng nhận CE   
 Pin mở rộng 9V (lựa chọn phải đặt hàng) 
 Xoá, thêm người sử dụng rất dễ dàng  
 Bảng mật mã sẽ tắt 10 giây sau khi vào mật mã 3 lần sai  
 Cài đặt được chế độ cửa luôn mở (Passage Mode)  
 Tổng mật mã 11 số (8 mật mã chủ và 3 mật mã thành viên)   
 Chức năng (Audit trail) kiểm soát dữ liệu mở cửa (lựa chọn phải đặt hàng)  
 Lưu trữ thông tin số lần mở cửa gần nhất: 250 vân tay và 200 mật mã trong 10 năm  
 Lắp che bộ nhận dạng vân tay và mật mã nên dùng được ngoài trời  
 Sản phẩm được sản xuất bởi tập đoàn Assa Abloy với doanh thu hàng năm 6 tỷ USD 

Thân khoá 5 chốt ANSI 
(Grade 2), CE Phương thức đóng cửa Tự động

Cách mở khoá Nhiều loại thẻ và 
chìa cơ Phương thức mở khoá Vân tay, mật mã hoặc 

chìa cơ

Cảm biến Quang học Nhiệt độ làm việc -20oC ~ 60oC (vân tay)                             
-30oC ~ 70oC (mật mã)  

FRR <0.01%  Nguồn cấp 4 pin 4 x 1.5V AA

Độ phân giải 560DPI Yêu cầu chiều dày cửa >3.6cm 

Tiêu thụ điện năng 100-300mA Màu sắc Satin Nickel, Satin 
Chrome hoặc PVD Gold 

FAR <0.0001% Số lượng vân tay 
Số lượng mật mã

100 
78 

Tiêu thụ năng lượng tĩnh 30µA Độ ẩm 10%-97%

NE6666FP66PG 
Giá: 19.620.000đ  

NE8888FP62BG 
Giá: 10.650.000đ

Khóa vân tay, mật mã, chìa cơ

Khóa vân tay, mật mã, chìa cơ

NE8806AG
Giá: 26.910.000đ

Khóa vân tay, mật mã,
chìa cơ

Khóa vân tay, 
mật mã, chìa cơ

NE8888FP61BG 
Giá: 8.050.000đ

Khóa vân tay, mật mã, 
chìa cơ

NE8016BG : 7.140.000đ
NE8016BS : 7.140.000đ

Khóa thẻ từ, chìa cơ
NE8006BG : 4.620.000đ 
NE8006BS : 4.620.000đ

Khóa thẻ từ, chìa cơ

NE9999HA99 : 8.600.000đ NE9999HA88 : 6.840.000đ 

NE8888HL99PG NE6666FP88PG 

Khóa vân tay, 
mật mã, chìa cơ
NE6666FP88SN 

Giá: 13.390.000đ Giá: 11.310.000đ Giá: 11.310.000đ

Khóa thẻ từ sử dụng mobile Khóa thẻ từ sử dụng mobile

Khóa thẻ từ, chìa cơ

Mật mã Thẻ từ Chìa cơ Bluetooth Thẻ từ Chìa cơ Bluetooth

Giá: 8.050.000đ
NE8888FP61BT 
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Khóa vân tay cửa gỗ, nhôm, thép 
Mã hàng: NE9999FW99B. Màu đen. Đơn giá: 8.130.000đ
Mã hàng: NE9999FW99S. Màu Inox.Đơn giá: 8.130.000đ

Khóa vân tay cửa nhôm Xingfa, gỗ, thép
Mã hàng: NE9999FA99B. Màu đen. Đơn giá: 9.290.000đ 
Mã hàng: NE9999FA99S. Màu Inox. Đơn giá: 9.290.000đ 

Tính năng sản phẩm NE9999FW99 
Vật liệu
Màu sắc
Chiều dày cửa

Chiều rộng khuôn cánh tối thiểu

Giao tiếp
Hỗ trợ
Thời gian sử dụng pin

Nguồn cấp
Dòng tĩnh
Dòng động

Cách thức mở khóa

Thời gian mở cửa
Nhiệt độ làm việc
Độ ẩm
Cổng Wifi điều khiển từ xa

Chất liệu hợp kim cao cấp
Đen hoặc Inox 
38-55mm

Bluetooth 4.0 BLE
iOS 7.0 hoặc Android 4.4 trở lên
10.000 lần (khoảng 1 năm)
4 pin AA
50uA
<200mA
Apps mobile / Thẻ: 200 / Mật mã: 150 / Vân tay: 100  
Chìa cơ và điều khiển từ xa (đặt thêm)

1-1.5 giây
-20°C~50°C
10%~95%

Lựa chọn (đặt thêm ngoài đơn giá)

80mm phù hợp hầu hết cửa chung cư, biệt thự… và 
thay thế dễ dàng khóa cơ cũ

Tính năng sản phẩm NE9999FA99 
Vật liệu
Màu sắc
Chiều dày cửa
Chiều rộng khuôn cánh tối thiểu
Giao tiếp
Hỗ trợ
Thời gian sử dụng pin

Nguồn cấp
Dòng tĩnh
Dòng động

Cách thức mở khóa

Thời gian mở cửa
Nhiệt độ làm việc
Độ ẩm
Cổng Wifi điều khiển từ xa

Chất liệu inox 304 
Đen hoặc Inox 
38-55mm

Bluetooth 4.0 BLE
iOS 7.0 hoặc Android 4.4 trở lên
10.000 lần (khoảng 1 năm)
4 pin AA
45uA
<200mA
Apps mobile / Thẻ: 200 / Mật mã: 150 / Vân tay: 100  
Chìa cơ và điều khiển từ xa (đặt thêm)

1-1.5 giây
-20°C~50°C
10%~95%
Lựa chọn (đặt thêm ngoài đơn giá)

50mm phù hợp cửa nhôm xingfa

Khóa vân tay eSmartHome được nhà sản xuất nghiên cứu trên nền tảng công nghệ hiện đại cộng với nhu cầu 
của người dùng để tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao với các tính năng thông minh, hỗ trợ tốt nhất cho 
người dùng công việc mã hóa bảo mật và bảo vệ cho ngôi nhà của bạn. Thiết kế hiện đại và chất lượng cao cấp 
tiêu chuẩn hàng đầu Châu Âu là sự lựa chọn số 1 trên thị trường hiện nay. 

Phô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi
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Tay co thủy lực TS45 tải trọng 45kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS45N TS45H
Lùc ®ãng EN#2 EN#2

§é réng tèi ®a c¸nhº 900mm 900mm

Träng l ưîng tèi ®a 45kg 45kg

Gãc më tèi ®a 1800 1800

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1800 200-1800

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸ 589.000®  642.000®

Tay co thủy lực TS60 tải trọng 60kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS60N TS60H
Lùc ®ãng EN#3 EN#3

§é réng tèi ®a c¸nhº 950mm 950mm

Träng l ưîng tèi ®a 60kg 60kg

Gãc më tèi ®a 1800 1800

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1800 200-1800

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸ 705.000®  758.000®

Tay co thủy lực TS85 tải trọng 85kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS85N TS85H
Lùc ®ãng EN#4 EN#4

§é réng tèi ®a c¸nhº 1100mm 1100mm

Träng l ưîng tèi ®a 85kg 85kg

Gãc më tèi ®a 1800 1800

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1800 200-1800

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸  874.000® 989.000®

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n
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Tay co thủy lực TS150 tải trọng 150kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS150N TS150H
Lùc ®ãng EN#2-5 EN#2-5

§é réng tèi ®a c¸nhº 1400mm 1400mm

Träng l ưîng tèi ®a 150kg 150kg

Gãc më tèi ®a 1800 1800

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1800 200-1800

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸  1.874.000® 1.926.000®

Tay co thủy lực TS100 tải trọng 100kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS100N TS100H
Lùc ®ãng EN#5 EN#5

§é réng tèi ®a c¸nhº 1250mm 1250mm

Träng l ưîng tèi ®a 100kg 100kg

Gãc më tèi ®a 1300 1300

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1300 200-1300

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸ 1.495.000® 1.758.000®

Tay co thủy lực âm trần TS70 tải trọng 70kg. C«ng nghÖ §øc

Thông số kỹ thuật TS70N TS70H
Lùc ®ãng EN#3 EN#3

§é réng tèi ®a c¸nhº 950mm 950mm

Träng l ưîng tèi ®a 70kg 70kg

Gãc më tèi ®a 1300 1300

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-1300 200-1300

TÝnh n¨ng gi÷ cöa Kh«ng Cã

§¬n gi¸  1.926.000® 1.989.000®

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹nPhô kiÖn ®øc tèt nhÊt thÕ giíi
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Th«ng sè kü thuËt BTS200N BTS300N

Lùc ®ãng EN#5 EN#7

§é réng tèi ®a c¸nhº 1400mm 1600mm

Träng l ưîng tèi ®a 200kg 300kg

Gãc më tèi ®a 1160 1160

§iÒu chØnh tèc ®é ®ãng º
Tèc ®é 1 00-200 00-200

Tèc ®é 2 200-900 200-900

KÝch th ưíc º

Dµi 307 380

Réng 108 150

Cao 43 68

Gi÷ cöa 900 900

B¶n lÒ sµn BTS200N t¶i träng 200kg. C«ng nghÖ §øc 
§¬n gi¸:  1.930.000®

B¶n lÒ sµn BTS300N t¶i träng 300kg. C«ng nghÖ §øc 
§¬n gi¸:  7.600.000®

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n



M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

PT10N KÑp kÝnh d        ưíi 284.000®

M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

PT30N KÑp kÝnh trªn 284.000®

M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

PT20N KÑp kÝnh gi÷a 284.000®

M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

US10N Khãa đã bao gồm   æ khãa  568.000®

M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

PT40N KÑp kÝnh trªn L 453.000®

M· hµng Tªn hµng §¬n gi¸

PT21N Phô kiÖn cho c¸nh gç 200kg 263.000®

PT22N Trô xoay trªn 200kg 126.000®

PT21N

PT22N

PT21N

PT22N
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M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3026.600 25x38x600 729.000đ 

NE3026.800 25x38x800 815.000đ 

NE3026.1200 25x38x1200 1.011.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3024.600 25x38x600 729.000đ 

NE3024.800 25x38x800 815.000đ 

NE3024.1200 25x38x1200 1.011.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3025.600 25x38x600 661.000đ 

NE3025.800 25x38x800 739.000đ 

NE3025.1200 25x38x1200 878.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3074.600 Φ32x600 764.000đ 

NE3074.800 Φ32x800 829.000đ 

NE3074.1200 Φ32x1200 966.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3096.600 Φ38x600 863.000đ 

NE3096.800 Φ38x800 950.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3052.600 Φ38x600 863.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3051.600 Φ38x600 710.000đ 

NE3051.800 Φ38x800 774.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3095.600 Φ38x600 808.000đ 

NE3095.800 Φ38x800 873.000đ

NE3095.1200 Φ38x1200 1.058.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3035.600 Φ38x600 573.000đ 

NE3035.800 Φ38x800 636.000đ 

NE3035.1200 Φ38x1200 794.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3094.600 Φ38x600 830.000đ

NE3094.800 Φ38x800 895.000đ

NE3094.1200 Φ38x1200 1.090.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3093.300 Φ25x300 558.000đ

NE3093.500 Φ32x500 819.000đ

NE3093.600 Φ38x600 976.000đ

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3036.500 Φ32x500 670.000đ 

NE3036.600 Φ38x600 765.000đ 

NE3036.800 Φ38x800 840.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3034.600 Φ32x600 626.000đ

NE3034.800 Φ38x800 711.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3011.450 Φ22x225x425 445.000đ

NE3011.500 Φ25x300x500 466.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3066.250 Φ25x250 594.000đ 

NE3066.300 Φ32x300 605.000đ 

M·  hµng KÝch thưíc §¬n  gi¸

NE3065.300 Φ25x300 411.000đ

NE3065.460 Φ32x460 455.000đ

NE3065.600 Φ38x600 659.000đ
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M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE001GFS B¶n lÒ kÝnh - t ưêng Inox 304 450.000®

M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE001GWS B¶n lÒ 900 kÝnh - t ưêng 1 chiều Inox 304 498.000®

M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE002GWS B¶n lÒ 900 kÝnh - t ưêng 2 chiều Inox 304 498.000®

M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE003GGS B¶n lÒ 1800 kÝnh - kÝnh Inox 304 715.000đ

M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE004GGS B¶n lÒ 1350 kÝnh - kÝnh Inox 304 720.000®

M· hµng Tªn hµng ChÊt l iÖu §¬n gi¸

NE005GGS B¶n lÒ 900 kÝnh - kÝnh Inox 304 790.000®

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

Dùng cho cửa rộng 
800 - 1000mm 
Kính dày 8-12mm 
Cửa tự động đóng từ 
góc 250 

Tải trọng 45kg 
Chất liệu inox 304 
Công nghệ Đức

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE074FF Inox 304 220.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE075FF Inox 304 250.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE076FF Inox 304 300.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE078FF Inox 304 250.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE079FF Inox 304 300.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE080FF Inox 304 300.000®

M· hµng ChÊt liÖu §¬n gi¸

NE077FF Inox 304 250.000®
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Khóa thẻ từ khách sạn Tesa sản xuất tại Tây Ban Nha (thuộc tập đoàn Assa Abloy)

Phụ kiện khóa thẻ từ Tesa (két sắt, dụng cụ ghi thẻ, dụng cụ lấy dữ liệu, dụng cụ tiết kiệm điện

Các mẫu khóa thông dụng 

Khoá thẻ từ khách sạn Tesa sản xuất tại Tây Ban Nha thuộc tập đoàn Assa Abloy là sản phẩm cực kỳ 
cao cấp dành cho các khách sạn 4-5 sao. Hệ thống khoá bao gồm cả khoá off-line và khoá online giao 
tiếp với phần mềm theo thời gian thực tuỳ theo nhu cầu của khách hàng. 
   Chống cháy lên tới 90 phút
   Không giới hạn số người sử dụng cho 1 khoá 
   Tiêu thụ điện năng thấp 3 pin AAA. Chế độ chờ lên đến 3 năm 
   Tiêu chuẩn 75.000 lần đóng mở 
   Dễ dàng thay thế pin khi hết. Khi pin yếu có thể sử dụng thêm 3.000 lần đóng mở 
   Độ ẩm 85%, nhiệt độ từ 0- 65 C
   Phát hành thẻ quản lý cả dự án, thẻ toà nhà, thẻ sàn, thẻ khách, .... và rất nhiều tính năng khác 
   Phần mềm dễ sử dụng và tích hợp với các phần mềm quản lý khách sạn nổi tiếng. 
   Tích hợp với hệ thống thang máy, access control ... 
   Không giới hạn số tầng, số phòng trong 1 dự án 

Sù lùa chän sè 1 cho mäi c«ng tr×nh



. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 2 - 4  

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng b»ng 2 van (180 0º -150 0º - 0 0º) 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän 

. TÝnh n¨ng ph¶n lùc 

tay co thuû lùc dorma TS73V tay co thuû lùc dorma TS83

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154 

. Tiªu chuÈn chèng ch¸y EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 / EN 4  

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng b»ng 2 van ®éc lËp (180 0º -150º 0º - 0 0º) 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän

tay co thuû lùc dorma TS71

.Tiªu chuÈn  chÊt lưîng EN 1154, EN 1155, EN 1158 

. Tiªu chuÈn chèng ch¸y EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng (1800 - 15 º0º 0º - 0 0º) 

. ChiÒu ngang cöa =<950mm 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän

tay co thuû lùc dorma TS91

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1155, EN 1158 

. Tiªu chuÈn chèng ch¸y EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 2 - 4 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng (180  0 - 15º0 º 0º - 00 º) 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän

tay co thuû lùc dorma TS92

. Tiªu chuÈn  chÊt luîng EN 1154, EN 1155, EN 1158 

. Tiªu chuÈn chèng ch¸y EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 2 - 5 / EN 5 - 7 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng, ®iÒu chØnh ph¶n lùc 

. ChiÒu ngang cöa =<1600mm 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän

tay co thuû lùc dorma TS93

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 - 6 / EN 7 

. ChiÒu ngang cöa =<1600mm 
0º 

.   150 0º - 00 ) 

.  §iÒu chØnh lùc ph¶n cöa

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n

99

.



. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 2 - 4 / EN 3 - 6 

. ChiÒu ngang cöa =< 1400mm 

. §é dµy cöa tèi thiÓu: 40 mm 

. Tay ®ãng cöa: d¹ng trưît ©m trÇn 

. Träng lưîng cöa tèi ®a 180kg

tay co thuû lùc ©m trÇn dorma ITS96 tay co thuû lùc dorma TS90 

. Tiªu chuÈn  chÊt lưîng EN 1154 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 

. 2 van ®iÒu chØnh tèc ®é (1200º - 15 0º 0º - 00 º) 

. ChiÒu ngang cöa =<950mm 

. Tay ®ãng cöa: d¹ng trưît ©m trần 

. Chiều dàµy cöa tèi thiÓu chØ cÇn 40mm

tay co thuû lùc dorma GRE600/ELITE TS600

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 / EN 4 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng, lùc ®ãng b»ng van (180º0 - 200º vµ 200-0 º0) 

. §iÒu chØnh lùc ph¶n cöa 

. Lùa chän tÝnh n¨ng gi÷ cöa

tay co thuû lùc dorma TS77

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 29001, BS5 750 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 / EN 4 / EN 5 

. ChiÒu ngang cöa =< 1250mm 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng cöa b»ng van, tÝnh n¨ng phản lùc 

. Träng lưîng cöa tèi ®a: 200 kg 

. §iÒu chØnh lùc ph¶i cña cöa/®iÒu chØnh cöa lu«n ®ãng 

. Gi÷ cöa ë 1050 vµ 900 lùa chän, ®ãng më 2 chiÒu

tay co thuû lùc dorma RTS85

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 2 / EN 3 / EN 4 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. §iÒu chØnh tèc ®é ®ãng cöa b»ng van (1800º - 15 º0º 0º - 0 0º) 

. Träng lưîng cöa tèi ®a: 100 kg 

. TÝnh n¨ng gi÷ cöa lùa chän

tay co thuû lùc dorma TS68

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®ãng cöa EN 3 / EN 4 

. 2 van ®iÒu chØnh tèc ®é (1600º - 15 0º 0º - 00 º) 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

. Tay ®ãng cöa: d¹ng trưît 

. Chøc n¨ng gi÷ cöa lùa chän
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. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154 

. Lùc ®Èy cöa EN 3 - 4 

. Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é ®ãng më b»ng van (130º0º - 0 º0 vµ 
1300º - 20 0)º 

. Träng lưîng cöa tèi ®a 100kg 

. ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

b¶N LÒ SµN dorma BTS60 b¶N LÒ SµN dorma BTS65 

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®Èy cöa EN 1 - 4 

. ChiÒu ngang cöa =< 1100mm 

. Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é ®ãng (1750º -15 0º v 150 - 0 0) 

. Träng lưîng cöa tèi ®a 120kg 

. Cã chøc n¨ng ph¶n lùc 

. TÝnh n¨ng gi÷ cöa lùa chän 

b¶N LÒ SµN dorma BTS75V

. Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 1634-1 

. Lùc ®Èy cöa EN 3 / EN 4 / EN 6 

. ChiÒu ngang cöa =< 1400mm 

. Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é ®ãng (1750 - 0 º0) 

. Träng lưîng cöa tèi ®a 300kg 

. Cã chøc n¨ng ph¶n lùc 

. TÝnh n¨ng gi÷ cöa lùa chän

b¶N LÒ SµN dorma BTS80 

. Tiªu chuÈn chÊt l ưîng vµ tiªu chuÈn chèng ch¸y EN 1125 

. ChiÒu cao cöa tèi ®a 3400mm 

. ChiÒu réng cöa tèi ®a 1300mm 

. Träng l ưîng cöa tèi ®a 200kg 

. ChiÒu dµy cöa tèi ®a 105mm 

 

 

thanh tho¸t hiÓm pha2000 / pha3000

- Tiªu chuÈn chÊt lưîng EN 1154, EN 29001, BS 5750 

- Lùc ®Èy cöa EN 3 / EN 4 

- Cã thÓ ®iÒu chØnh tèc ®é ®ãng më b»ng van (130º0º-0 º0º vµ 130º0ºº-20 0º)º 

- Träng lưîng cöa tèi ®a 100kg 

- ChiÒu ngang cöa =<1100mm 

Mã hµng KÝch th ưíc

15250, 2 bi 4" x 3" x 3mm

15251, 2 bi 5" x 3.5" x 3mm

16250, 4 bi 4" x 3" x 3mm

16251, 4 bi 5" x 3.5" x 3mm

T«n vinh ®¼ng cÊp ng«i nhµ b¹n
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Tay g¹t khãa Dorma Pure 8906 Tay g¹t khãa Dorma Pure 8100 Tay g¹t khãa Dorma TH135

Tay g¹t khãa Dorma TH121 Tay g¹t khãa Dorma TH122 Tay g¹t khãa Dorma TH124

æ khãa Dorma: PC41, L=42, 5Pins

æ khãa Dorma: PC92, L=71, 5Pins

æ khãa Dorma: PC91, L=61, 5Pins æ khãa Dorma: PC93, L=61, 5Pins

  42

  33

  32   10
  20.0”

  61

  33

  30,5   30,5   10
  20.0”

  71

  33

  35,5   35,5   10
  20.0”

  61

  33

30.5 30.5   10
  20.0”

æ khãa Dorma: PC93, L=90, 5Pins

æ khãa Dorma: PC93, L=81, 5Pins

æ khãa Dorma: PC92, L=81, 5Pins

81

  33

  40.5   40.5   10
  20.0”

81

  33

40.5 40.5   10
  20.0”

90

  33

45 45   10
  20.0”

æ khãa Dorma: PC93, L=61

æ khãa Dorma: PC93, L=71, 5Pins

  61

  33

30.5 30.5   10
  20.0”

  71

  33

35.5 35.5   10
  20.0”

Th©n khãa Dorma 752 (771) Th©n khãa Dorma 275A Th©n khãa Dorma 278A
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Hàng trăm loại tay gạt và các kiểu dáng khóa khác của Dorma vui lòng liên hệ nếu có yêu cầu
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M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8042W52H535 52" x 535 mm 9.000.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8007W52H600 52" x 600 mm 8.100.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8329W52H670 52" x 670 mm 9.500.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8211W52H720 52" x 720 mm 9.200.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8333W52H540 52� x 540 mm 7.100.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8002W52H670 52" x 670 mm 19.200.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8350W52H500 52" x 500 mm 8.600.000đ

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE8355W52H500 52" x 500 mm 6.700.000đ

Quạt trần NewEra đa dạng về mẫu mã, kiểu dáng kích thước đáp ứng mọi yêu cầu về thiết kế từ khách sạn 4 -5 sao,
Villa, nhà chung cư... Quạt trần vừa có tác dụng trang trí, chiếu sáng mà lại rất tiết kiệm điện.

    Tất cả quạt trần NewEra trang bị điều khiển từ xa nên có thể lắp bổ sung bất kỳ khi nào.
    Có hai chế độ mùa đông và mùa hè.

Quạt trang trí 

M·  hµng
KÝch th ưíc
Réng x Cao

§¬n gi̧  (VN§)

NE9003W42H550 42" x 550 mm 4.400.000đ



Zalo: 0986 255 699 Zalo: 0986 255 699


