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Tư vấn, thi công trọn gói nhôm kính: biệt thự, nhà phố, văn phòng



GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Kỹ thuật cửa iDOOR xin được gửi lời chào trân 

trọng tới Quý khách hàng!

Công ty TNHH Kỹ thuật cửa iDOOR là doanh nghiệp có bề day 

kinh nghiệm trong sản xuất thi công cửa nhôm kính và nội thất 

kính cho hàng trăm công trình như văn phòng, nhà xưởng, 

showroom, biệt thự và nhà phố.

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm cùng đội ngũ thợ 

chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. 

Chúng tôi được nhiều khách hàng lựa chọn, tín nhiệm về chất 

lượng và giải pháp sản phẩm.

Với tiêu chí lấy chữ tín làm phương châm phát triên. iDOOR luôn 

phấp đấu để trở thành đối tác tin cậy, hiệu quả và nỗ lực đem 

lại giá trị gia tăng cho xã hội. iDOOR luôn mong muốn được hợp 

tác, liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để 

được cống hiến cho đất nước phồn vinh.



Chúng tôi sẵn sàng thiết kế, tư vấn về kỹ thuật, kết cấu và chất lượng vật tư nhôm kính sao cho sự đầu tư của quý khách là 
hiệu quả nhất với giá cả tốt nhất nhằm nâng cao giá trị sử dụng cho công trình.

Cửa nhôm cao cấp Xingfa.

Nội thất kính, kính cường lực.

Kính màu, sơn ốp tường, ốp bếp.

Cửa nhựa ABS phòng ngủ, nhà vệ sinh.

SẢN PHẨM CHÍNH:



LÍ DO NÊN CHỌN iDOOR

Chuyên nghiệp & sáng tạo

Trải qua hành trình 5 năm xây 

dựng và phát triển, đến nay 

iDOOR đã khẳng định vị thế nhà 

cung cấp tổng thể về cửa hàng 

đầu Việt Nam với nhiều dòng 

sản phẩm chất lượng cao như 

cửa nhôm & hệ vách nhôm lớn.

Sản phẩm chất lượng cao

Với chiến lược phát triển bền 

vững, trong mọi hoạt động 

iDOOR luôn ở vai trò người tiên 

phong, dẫn dắt sự thay đổi xu 

hướng tiêu dùng với công nghệ 

tiên tiến, hiện đại – đi tắt đón 

đầu từ các nước phát triển.

Tư vấn & Hỗ trợ tận tình

Trong quá trình xây dựng và 

phát triển, iDOOR luôn giữ vững 

giá trị cốt lõi “Chất lượng –

Chuyên nghiệp – Hiệu quả”. 

Chất lượng sản phẩm cao và 

dịch vụ tốt quyết định sự thành 

công của iDOOR.



1. Cửa nhôm cao cấp Xingfa

Đặc điểm nổi bật: 

• Tính thẩm mỹ cao

• Nhôm Xingfa tạo ra cấu trúc cửa bền vững

• Khả năng cách âm cách nhiệt

• Nhôm Xingfa đa dạng về màu sắc

• Bền hơn bất cứ vật liệu thông thường

• An toàn và thuận tiện

• Dễ lau chùi và bảo dưỡng

Nhôm Xingfa được đánh giá là một trong 4 loại nhôm tốt nhất thế giới hiện nay. Chính vì vậy, Nhôm Xingfa đang trở thành 

xu hướng trong xây dựng và được sử dụng rộng rãi tại các công trình chung cư nhà cao tầng ở Việt Nam.



1.1. Cửa đi mở quay hệ nhôm Xingfa

Cửa đi mở quay 1 cánh - 2 cánh - 4 cánh là dòng sản phẩm 
của nhôm được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại 
mang đến một sản phẩm chất lượng với độ tinh xảo sắc nét. 
Dùng cho biệt thự và nhà cao cấp mang đến vẻ đẹp sang 
trọng trường tồn với thời gian.

Đặc điểm nổi bật: 

• Cách âm, cách nhiệt, độ kín, khít cao.
• Cửa được thiết kế có thể mở trong hay ngoài.
• Thuận tiện cho việc vệ sinh, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.
• Được tạo bởi các hệ profile nhôm định hình thiết kế các 

gân gia cường, tăng khả năng chịu lực.

Bề mặt được sơn bao bủ bởi lớp tĩnh điện cao cấp. Bộ phụ 
kiện kim khí KinLong đồng bộ tương thích với hệ profiile đảm 
bảo cho cửa hoạt động nhẹ nhàng, liên tục. 

Kính: lựa chọn kính đơn, kính an toàn, kính cường lực, kính 
hộp,...



1.2. Cửa đi mở trượt hệ nhôm Xingfa

Đặc điểm nổi bật:

• Đảm bảo cách âm, cách nhiệt cùng độ kín, khít cao. 

• Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa, giúp tận dụng diện tích 

cho ngôi nhà. 

• Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió đập. 

• Cho phép làm cánh của có kích thước lớn. Giúp mở rộng 

không gian, tạo được tầm nhìn bao quát cho công trình.

• Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa.

• Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được mọi thời tiết 

nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh điện. 



1.3 Cửa sổ mở hất hệ nhôm Xingfa

Đặc điểm nổi bật: 

• Cửa sổ mở hất được mở với góc tối đa 45 độ, có thanh định 

vị giữ vị trí góc mở nên hoàn toàn tránh được nguy cơ gió 

đập.

• Có tác dụng lấy thoáng không khí và không bị hắt mưa hắt 

nắng. 

• Thuật tiện cho việc lau chùi và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng 

cửa. Bề mặt nhôm xingfa hệ 55 được sơn phủ nhằm chống 

lại sự ăn mòn và phai màu dưới tác động của thời tiết.

• Sử dụng thanh profile Xingfa hệ 55 được ngăn cách bởi lớp 

cách nhiệt cao bằng dải Polyamit, cùng với hệ gioăng EPDM 

và phụ kiện kim khí đồng bộ. Nhờ đó mà có tính cách âm, 

cách nhiệt cao. 

• Khả năng chịu lực và độ an toàn cao.



1.4. Cửa sổ mở trượt hệ nhôm Xingfa:

Đặc điểm nổi bật: 

• Có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong phòng.

• Đóng mở không ảnh hưởng đến không gian.

• Phù hợp cho việc sử dụng tại các toà nhà cao tầng và 

công trình dân dụng.

1.5. Cửa sổ mở quay hệ nhôm Xingfa:

Đặc điểm nổi bật: 

• Định vị được vị trí góc mở (mở tối đa 90 độ).

• Lấy tối đa độ thông thoáng. 

• Không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của căn phòng.

• An toàn, bền đẹp.



2. Nội thất kính Kính trang trí nội thất ngày một phổ biến và thông dụng hơn bởi tạo được cảm giác sự trẻ trung, nhẹ nhàng và bay 

bổng. Kính tạo nên kiến trúc hiện đại và phù hợp vào nhiều vị trí, có nhiều vai trò của công trình.



2.1 Cửa kính cường lực

Loại kính cường lực hoàn toàn có độ cứng vượt trội hơn hẳn, 

cứng gấp 4-5 lần kính thường, đặc điểm đặc biệt của nó là khi 

có va chạm quá mạnh thì nó sẽ vỡ thành những hạt vụn như hạt 

ngô, khó gây sát thương.

Kính cường lực là kính có độ cứng cao, khả năng chịu lực – chịu 

va đập tốt, chống rung hiệu quả. Với ưu điểm nổi bật này nên 

kính cường lực thường được ứng dụng làm vách kính văn phòng, 

vách kính mặt dựng các tòa nhà cao tầng, cửa thủy lực, cabin 

tắm kính, lan can cầu thang kính,…

Cách âm cách nhiệt tốt. 

Kính cường lực được đánh giá rất cao so với các loại vật liệu xây 

dựng khác trong lĩnh vực xây dựng. Nó mang lại vẻ tinh tế, sang 

trọng, mang phong cách hiện đại chuyên nghiệp cho công trình.



2.2. Kính sơn màu ốp bếp

Cầu thang kính giúp không gian trong nhà luôn thông thoáng, nhiều 

ánh sáng hơn nữa cầu thang kính dễ dàng lau chùi vệ sinh, sử dụng 

an toàn. Thực tế có rất nhiều mẫu cầu thang kính cho khách hàng 

lựa chọn từ cầu thang hình xương cá cho nhà rộng cho đến cầu 

thang nằm sắt tường cho nhà hẹp, cầu thang tròn, cầu thang xoáy 

trôn ốc,..

Đặc điểm nổi bật:

• Dễ lau chùi, khi sử dụng.

• Kính cường lực có độ bền gấp 4-5 lần kính thường, độ chịu lực 

cao, chắc chắn, kiên cố, không vỡ khi bị va đập mạnh, có khả 

năng chịu nhiệt tốt và hạn chế về các chi phí sửa chữa.

• Vật liệu kính rất linh hoạt vì vậy có thể hài hòa với bất kỳ phong 

cách nào trong không gian nội thất hiện nay.

2.2. Cầu thang kính



2.2. Kính sơn màu ốp bếp2.3. Lan can kính

Lan can kính được tạo bởi kính cường lực với trụ, tay vịn, kẹp kính cùng với hệ phụ kiện inox đi kèm. Lan can kính với đặc điểm trong suốt, không 

bị che chắn tầm nhìn, gọn nhẹ, tiết kiệm không gian, thông thoáng như là một giải pháp hữu hiệu giải quyết các vấn đề tầm nhìn, tạo cảm giác nới 

rộng cho không gian kiến trúc, mang lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và cao cấp cho công trình.



2.4. Kính sơn màu ốp bếp

Kính sơn màu ốp bếp là một trong những sản phẩm kính được ứng 

dụng nhiều nhất trên thị trường có thiết kế theo phong cách cổ điển 

theo kiểu ốp tường cùng với bộ tủ bếp và hút mùi giúp không gian 

phòng bếp tạo nên sự sang trọng rộng rãi, sạch sẽ dễ dàng vệ sinh 

hơn.

Đặc điểm nổi bật:

• Độ phẳng, sáng bóng cao.

• Chịu được nhiệt độ cao

• Tấm khổ lớn và không tạo mạch vữa.

• Nhiều màu sắc phong phú với độ bền vĩnh cửu.

• Dễ lau chùi vệ sinh so với các loại khác như gỗ, đá, gạch ốp lát.

• Không thấm nước, khó bám bụi.

• Giúp cho không gian tươi mới.

• Có giá thành cạnh tranh với các vật liệu thông thường.

• Sạch sẽ, cảm giác rộng rãi, bền đẹp với thời gian.



2.2. Kính sơn màu ốp bếp

Ngày nay, cabin phòng tắm kính được sử dụng rất nhiều cho 

không gian nhà tắm trong các căn hộ chung cư, nhà ở hộ gia 

đình, khách sạn… Sở dĩ phòng tắm kính được sử dụng rộng 

rãi bởi nó mang lại rất nhiều ưu điểm cho người sử dụng.

Đặc điểm nổi bật:

• Không gian tắm tách biệt với không gian khô, để phục vụ 

tốt nhất cho việc vệ sinh.

• Vách kính ngăn khiến nước không thể bắn ra ngoài khi 

bạn tắm, điều này giúp sàn nhà tắm khô ráo

• Cabin tắm tạo cảm giác sạch sẽ, tiện nghi và không gian 

mở cho người sử dụng.

• Cabin tắm giúp giữ nhiệt và người tắm không bị gió lạnh, 

đặc biệt là vào mùa đông

• Bền đẹp với thời gian vì khả năng chịu lực cao và chống 

xước tốt của vách kính cường lực.

2.5. Cabin phòng tắm 



SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG



Mang sự sang trọng đến ngôi nhà bạn!

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CỬA iDOOR

MST: 0314994539

Chi nhánh TP.HCM : 943 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, TP.HCM

Chi nhánh TP.HCM: 240 Lê Văn Quới, P.Bình Hưng Hòa A,Q.Bình Tân,TP.HCM

Chi nhánh Tiền Giang: 61 Nguyễn Thị Thập, P.5, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Chi nhánh Bến Tre: Quốc lộ 60, Hữu Định, Châu Thành, Tp.Bến Tre.

LIÊN HỆ:

Điện thoại: 093 9394 678 - 08 8888 1107 (Zalo)

Email: door.asia@gmail.com

Website: http://baogianhomkinh.com/

http://baogianhomkinh.com/

