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Là thành viên của Tập đoàn 
Austdoor, với sự đầu tư bài bản, 
Topal đặt mục tiêu trở thành nhà 
sản xuất nhôm quy mô, chuyên 
nghiệp hàng đầu Đông Nam Á.

Với mong muốn kiến tạo những chuẩn mực mới trong 
ngành nhôm nhằm đẩy cao vị thế của Nhôm Việt trên thị 
trường trong và ngoài nước, Topal chú trọng vào công 
tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiến tạo và cung 
cấp các nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn cùng giải pháp 
sản xuất cửa nhôm nhằm mang tới cho người tiêu dùng 
những bộ cửa nhôm đồng bộ, kín nước, chống ồn thông 
qua hệ thống đại lý ủy quyền đi kèm dịch vụ khách hàng 
chuyên nghiệp.

Đ Ẩ Y  C A O  V Ị  T H Ế  N G À N H  N H Ô M  V I Ệ T

K I Ế N  T Ạ O  C H U Ẩ N  M Ự C

Tập đoàn Austdoor 
chính thức ra mắt 
thương hiệu nhôm 
TOPAL, với các sản 
phẩm Cửa nhôm đồng 
bộ TOPAL SLIMA, 
Nhôm hệ và Phụ kiện.

2017

Tham gia, sáng lập
HỘI NHÔM THANH
ĐỊNH HÌNH VIỆT 
NAM (VAA).

2019

Ra mắt dòng sản 
phẩm Cửa nhôm đồng 
bộ TOPAL PRIMA, 
kiến tạo những chuẩn 
mực mới về cửa nhôm 
cao cấp trên thị trường 
Việt Nam.

2018

2020

Khánh thành
Nhà máy nhôm 
NHƠN TRẠCH
(5hecta)

Nhôm Topal đạt 
Thương hiệu Quốc gia 
2020
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C � A  N H � M  T O P A L

TOPAL
C�A NH�M  Đ�NG B�

BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG
Topal có chính sách bảo hành ủy quyền, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn về kỹ thuật bảo hành sản 

phẩm Topal.

Chính sách bảo hành sản phẩm:
• Thanh nhôm: Bảo hành độ đồng màu của bề mặt sơn 05 năm trong điều kiện ngoài trời.
• Phụ kiện: Bảo hành tính năng vận hành 01 năm.
• Gioăng: Bảo hành chống lão hóa 05 năm.

Hệ thống Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp: HOTLINE: 1900-6828

SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ

Sản phẩm được thiết kế đồng bộ từ 
nguyên vật liệu (thanh nhôm, phụ 
kiện, gioăng) đến công nghệ sản xuất 
(công cụ sản xuất, tài liệu hướng 
dẫn), giúp cửa nhôm Topal vận hành 
bền bỉ, đạt khả năng kín nước, chống 
ồn vượt trội theo tiêu chuẩn châu Âu.

SẢN XUẤT ỦY QUYỀN
• Tập đoàn Austdoor lựa chọn các Đại lý có đủ uy tín, kinh nghiệm & sở hữu máy móc, trang thiết bị hiện đại 
để ủy quyền sản xuất cửa nhôm Topal tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
• Hệ thống Đại lý ủy quyền được cung cấp công cụ sản xuất chuyên dụng & tài liệu hướng dẫn. Đồng thời, 
chuyên viên kỹ thuật của Topal trực tiếp đào tạo, hướng dẫn, đảm bảo các bộ cửa Topal được sản xuất, lắp đặt 
theo đúng tiêu chuẩn.

NHÀ MÁY  
ĐẠI LÝ 
PHÂN PHỐI 
ỦY QUYỀN 

SHOWROOM &
ĐẠI LÝ SẢN XUẤT 
ỦY QUYỀN

CÔNG 
TRÌNH 

TH
AN

H  NHÔM  P HỤ  K IỆN
GIOĂNG

CÔNG NGHỆ SẢN XU
ẤT

HỆ THỐNG 
NGUYÊN VẬT LIỆU 

& CÔNG NGHỆ 
SẢN XUẤT
ĐỒNG BỘ
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Chỉ sau 3 năm ra mắt thị trường, Nhôm Topal đã đạt Thương hiệu quốc gia - chứng nhận dành cho những 
thương hiệu tiêu biểu, có tính đại diện của quốc gia. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng đổi 
mới sáng tạo về sản phẩm và công nghệ, năng lực sản xuất cũng như cung ứng của Nhôm Topal trên thị 
trường.

ĐỘ CHỐNG ỒN là khả năng ngăn chặn 
tiếng ồn từ môi trường bên ngoài truyền 
vào nhà.

Cửa nhôm Topal có khả năng giảm 
thiểu cường độ âm thanh, giúp ngăn 
chặn tiếng ồn đường phố hiệu quả, đem 
lại không gian sống yên tĩnh lý tưởng 
cho cả gia đình.

ĐỘ KÍN NƯỚC là khả năng ngăn không 
cho nước ngấm qua cửa trong điều kiện 
trời mưa to kèm gió lớn.

Cửa nhôm Topal có khả năng kín nước 
trong điều kiện mưa bão.

M�a b�o

GIOĂNG EPDM TOPAL CAO CẤP

1. SẢN XUẤT TẠI CHÂU ÂU
2. ĐỘ ĐÀN HỒI TỐT
3. THÁCH THỨC THỜI TIẾT
4. BẢO HÀNH 05 NĂM

Khác với các loại gioăng thông thường 
sau một thời gian sử dụng sẽ bị khô, chai 
cứng và mủn vỡ, gioăng EPDM Topal cao 
cấp luôn giữ được độ đàn hồi và khả 
năng chống lão hóa thời tiết vượt trội, 
giúp duy trì khả năng kín nước, chống ồn 
tốt sau thời gian dài sử dụng.

Cửa nhôm Topal 
kín nước & chống ồn vượt trội 
nh� s� d�ng gio�ng EPDM cao cp

Topal  NHÀ SẢN XUẤT NHÔM HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA
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THI�T K� PHÙ H�P
v�i Khách s�n, Bi�t th�, Resort ngh
 d��ng cao c�p

THI�T K� SANG TR�NG, HI�N ĐI, C�NG CÁP, KH	E KHO�N

ĐÁP �NG CÁC CÔNG TRÌNH CÓ C�A VÀ VÁCH L�N

Đ� B�N CAO

Đ NG B� - KÍN N��C - CH�NG  N

CỬA NHÔM 
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CỬA NHÔM TOPAL PRIMA

Topal Prima là sản phẩm cửa nhôm cao cấp, được cung cấp bởi Tập đoàn Austdoor với hơn 16 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp giải pháp về cửa.

Sở hữu khả năng kín nước, chống ồn vượt trội và đáp ứng được kích thước lớn, cửa nhôm đồng bộ 
Topal Prima đem đến không gian sống thoải mái, hiện đại, sang trọng và đẳng cấp cho mỗi công trình.

M�U S�C ĐA D�NG 

Vân gỗ Topal Prima cao cấp
được cung cấp bởi hãng Decoral (Ý):

Vân gỗ Ghi Cafe

Nhôm hệ Topal Prima sử dụng
sơn ngoài trời cao cấp của
hãng Akzonobel (Hà Lan)  

Xám đá

NEW

Ghi ánh kim

NEW

Trắng

NEW

10 | TOPAL TOPAL | 11
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CỬA SỔ MỞ HẤTCỬA SỔ MỞ QUAY

1. Bản lề chữ A mở hất 

"tự chống sập", làm bằng 

inox 304, dày 3mm, giúp 

tăng độ an toàn khi sử 

dụng

2. Bản lề chữ A mở quay 

liên kết liền khối với cánh 

cửa, tăng độ chắc chắn 

kết cấu và độ bền. 

3. Khung bao 11cm 

tăng độ chắc chắn, thẩm 

mỹ cho bộ cửa.

(Lựa chọn thêm)

4. Tay nắm có lớp phủ 

bảo vệ giúp tạo độ bóng 

và chống mài mòn giúp 

bền màu hơn và tăng 

thẩm mỹ cho bộ cửa.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước tối đa mỗi cánh (rộng x cao)

Trọng lượng tối đa mỗi cánh

Độ dày kính 

Độ dày vách nhôm

0.8 x 1.6m 

40kg

5 - 30mm

1.4mm

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

CÁC LOẠI CỬA TOPAL PRIMA
Cửa sổ mở quay, mở hất

12 | TOPAL TOPAL | 13
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1. Đáp ứng cánh cửa kích 

thước lớn: rộng 1,2m x cao 

3m x nặng 100kg

2. Bản lề cối 3D giúp tăng 

thẩm mỹ, chịu lực tối đa 

150kg, độ bền đóng mở lên 

đến 100.000 lần

3. Thanh nhôm dầy dặn, 

chắc chắn, độ dày vách 

nhôm lên tới 2.0mm.

4. Có thể lựa chọn lắp thêm 

ngưỡng cửa, giúp ngăn nước 

tràn qua khe cửa.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

Kích thước tối đa mỗi cánh (rộng x cao)

Trọng lượng tối đa mỗi cánh

Độ dày kính 

Độ dày vách nhôm

1.2 x 3m 

100 kg

5 - 30mm

2.0mm

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

CÁC LOẠI CỬA TOPAL PRIMA
Cửa đi mở quay

14 | TOPAL TOPAL | 15
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA SỔ TRƯỢT 

1. Không giới hạn số 
lượng cánh cửa, cho 
khoảng mở tối đa, đáp 
ứng không gian lớn.

2. Ray trượt thấp, không 

gây vướng khi đi lại.

(Lựa chọn thêm)

3. Khả năng chịu lực tốt 

và độ bền cao nhờ ray 
trượt bản rộng 18mm, 
thanh đứng tăng cứng và 
Nẹp tăng cứng ray.

4. Cửa đi dùng khóa đa 

điểm kết hợp hãm khóa 

"chống nhổ", đảm bảo an 

ninh.

CỬA ĐI TRƯỢT

Kích thước tối đa mỗi cánh (rộng x cao)

Trọng lượng tối đa mỗi cánh

Độ dày kính 

Độ dày vách nhôm

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

1.5 x 3m 

80kg

5 - 24mm

1.5 - 1.6mm

CÁC LOẠI CỬA TOPAL PRIMA
Cửa trượt (Cửa lùa)

16 | TOPAL TOPAL | 17
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2. Cấu tạo "cánh chờm 

cánh" giúp tăng độ kín khít so 
với các loại cửa gấp trượt 
thông thường.

3. Ray chịu lực nằm dưới 
chịu lực tốt, giúp tăng độ 
vững chắc kết cấu, đảm bảo 
độ bền cho cửa.

4.  Phong cách thiết kế 
đồng bộ với cửa mở quay, 
vuông vức, khỏe khoắn, đem 
lại sự đồng bộ trong không 
gian công trình.

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

CỬA ĐI GẤP TRƯỢT

1. Kết hợp ưu điểm của 
cửa lùa và cửa mở quay, cho 
khoảng mở tối đa mà vẫn 
đảm bảo khả năng kín nước, 
chống ồn.

Kích thước tối đa mỗi cánh (rộng x cao)

Trọng lượng tối đa mỗi cánh

Độ dày kính 

Độ dày vách nhôm

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

0.8 x 3m 

80kg

5 - 30mm

2.0mm

CÁC LOẠI CỬA TOPAL PRIMA
Cửa gấp trượt

18 | TOPAL TOPAL | 19
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THI�T K� PHÙ H�P
v�i chung c�, c�n h�, nhà m�t ph

THANH NHÔM THANH M�NH, HI�N Đ�I, TI GI�N

KÍN N
	C, CHNG �N TT

CỬA NHÔM 

20 | TOPAL TOPAL | 21
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ĐỒNG BỘ

Cửa nhôm Topal Slima 
được sản xuất đồng bộ từ 
3 hệ thống: 
1. Thanh nhôm
2. Phụ kiện
3. Gioăng
Giúp đảm bảo tối ưu tính 
năng, chất lượng và độ 
bền khi sử dụng, đặc biệt 
là tính năng kín nước, 
chống ồn.

KÍN NƯỚC

Cửa nhôm Topal Slima đã 
được test theo tiêu chuẩn
Châu Âu về độ kín nước
(EN1027), đạt khả năng 
kín nước dưới áp lực gió 
tới 350 Pa (tương đương 
gió cấp 9).

Cửa nhôm Topal Slima đã 
được test theo tiêu chuẩn
Châu Âu về độ chống ồn
(EN140), giảm thiểu 
cường độ âm thanh lên 
tới 28 dB.

CHỐNG ỒN

MÀU TIÊU CHUẨN

Nhôm hệ Topal Slima sử dụng sơn ngoài trời 
cao cấp của hãng Akzonobel (Hà Lan) 

Màu Trắng Màu GhiMàu Cafe
Vân gỗ Topal Slima cao cấp 
được cung cấp bởi Tập đoàn Decoral (Ý):

Vân gỗ
Decoral

CỬA NHÔM TOPAL SLIMA

ĐỒNG BỘ, KÍN NƯỚC, CHỐNG ỒN
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BẢN LỀ CHỮ A 
& KHÓA ĐA ĐIỂM 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
• Bản lề cối cho góc mở tối đa 180 độ, tiết kiệm 

không gian mở cửa, mở rộng tối đa tầm nhìn.

• Bản lề chữ A inox 304 dày 3mm, lắp chìm trong 
rãnh nhôm, cùng chịu lực với thanh nhôm cho 
độ bền vượt trội.

• Phụ kiện ép cánh giúp tăng độ kín khít và 
chống xệ giúp tăng độ bền.

• Có thể lựa chọn tay nắm gài đơn điểm cho tính 
kinh tế cao hoặc khóa đa điểm giúp tăng độ kín 
khít.

CỬA SỔ MỞ QUAY
TOPAL SLIMA

PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN THAM KHẢO

BẢN LỀ CỐI 
& TAY NẮM GÀI

KIỂU DÁNG KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG

 Kích thước tối đa (rộng x cao m) 0.7 x 1.5

Trọng lượng tối đa mỗi cánh (kg) 30

Giảm thiểu cường độ âm thanh (dB) * 28

Độ kín nước (Pa) ** 350

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

1. Bản lề chữ A                    
(góc mở tối đa 90 độ) 

2. Ép cánh 

3. Tay nắm đa điểm 

4. Điểm khóa 

5. Hãm khóa đa điểm

6. Chống xệ

* Theo tiêu chuẩn EN 140-3

** Theo tiêu chuẩn EN 1027

1. 

1. 

4. 

4. 

6. 

5. 

5. 

1. 

2. 2. 3. 

1. Bản lề cối   (góc mở tối 
đa 180 độ) 

2. Tay nắm gài

1. 

fix fix

fix

fix fix

fix

fix
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ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
• Thông thoáng, kín đáo, chống mưa hắt vào nhà.

• Bản lề chữ A bằng inox 304, dày 3mm, lắp chìm 
trong rãnh, cùng cùng chịu lực với thanh nhôm 
cho độ bền vượt trội.

• Thanh chống inox 304, dày 1.2mm.

• Phụ kiện ép cánh giúp tăng độ kín khít và 
chống xệ giúp tăng độ bền.

• Có thể lựa chọn tay nắm gài đơn điểm cho tính 
kinh tế cao hoặc khóa đa điểm giúp tăng độ kín 
khít.

 Kích thước tối đa (rộng x cao m) 0.7 x1.5

Trọng lượng tối đa mỗi cánh (kg) 30

Giảm thiểu cường độ âm thanh (dB) * 28

Độ kín nước (Pa) ** 350

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

CỬA SỔ MỞ HẤT
TOPAL SLIMA

BẢN LỀ CHỮ A 
& KHÓA ĐA ĐIỂM 

PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN THAM KHẢO

BẢN LỀ CỐI
& TAY NẮM GÀI

KIỂU DÁNG KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG

1. Bản lề chữ A                    

2. Ép cánh 

3. Thanh chống sập

4. Tay nắm đa điểm 

5. Điểm khóa 

6. Hãm khóa đa điểm

7. Chống xô

1. 1. 

1. 1. 

3. 4. 5. 5. 

6. 6. 

7. 7. 

2. 

2. 2. 3. 3. 

1. Bản lề cối

2. Thanh chống sập

3. Tay nắm gài

* Theo tiêu chuẩn EN 140-3

** Theo tiêu chuẩn EN 1027
fix fix

fix

fix fix
fix

fix

fix



TOPAL | 2928 | TOPAL TOPAL | 29

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
• Bản lề cối lắp chìm một phần trong rãnh thanh 

nhôm làm tăng nét thẩm mĩ hiện đại.

• Chốt cánh phụ nối dài tùy ý, giúp đóng mở dễ 
dàng ngay cả khi cửa cao hơn tầm với.

• Có thể lựa chọn thêm thanh ngưỡng cửa chỉ 
cao 15mm, tăng độ kín khít mà không làm 
giảm đi tính tiện dụng.

• Nắp nhựa bịt thanh ốp chân cánh làm tăng 
thẩm mĩ.

• Có thể lựa chọn khóa đơn điểm cho tính kinh 
tế cao hoặc khóa đa điểm giúp tăng độ kín khít.

 Kích thước tối đa (rộng x cao m) 0.9 x 2.4

Trọng lượng tối đa mỗi cánh (kg) 45

Giảm thiểu cường độ âm thanh (dB) * 28

Độ kín nước (Pa) ** 350

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

CỬA ĐI MƠ QUAY
TOPAL SLIMA

KHÓA ĐA ĐIỂM 

PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN THAM KHẢO

KHÓA ĐƠN ĐIỂM

KIỂU DÁNG KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG

1. Bản lề cửa đi                  

2. Ép cánh 

3. Tay nắm 

4. Khóa đa điểm

5. Điểm khóa

6. Hãm khóa đa điểm

1. 

1. 

1. 

1. 

3. 4. 

6. 

6. 

5. 

5. 

2. 2. 3. 

1. Bản lề cửa đi

2. Tay nắm

3. Khóa đơn điểm

* Theo tiêu chuẩn EN 140-3

** Theo tiêu chuẩn EN 1027

fix

fix
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 Kích thước tối đa (rộng x cao m) 1.0 x 2.2

Trọng lượng tối đa mỗi cánh (kg) 50

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN

TOPAL | 30 TOPAL | 31

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

• Lòng ray trượt dưới dốc theo hướng từ trong ra 
ngoài, giúp thoát nước nhanh.

• Mi chắn nước lắp ở cạnh trên, ngăn không cho 
nước chảy vào đỉnh cánh cửa. Nắp nhựa bịt hai 
đầu mi chắn nước giúp tăng thẩm mĩ.

• Con lăn đôi thân inox giúp cửa trượt nhẹ, bền bỉ.

• Dẫn hướng nằm chìm trong cánh, tích hợp 
chống va đập, giúp cửa vận hành ổn định, êm ái.

 Kích thước tối đa (rộng x cao m) 1.0 x 2.2

Trọng lượng tối đa mỗi cánh (kg) 50

CỬA TRƯỢT
TOPAL SLIMA

TAY NẮM  & KHÓA ĐA ĐIỂM 

PHƯƠNG ÁN PHỤ KIỆN THAM KHẢO

KHÓA SÒ

KIỂU DÁNG KIẾN TRÚC THÔNG DỤNG

1. Con lăn    2. Tay nắm đa điểm   3. Điểm khóa   4. Hãm khóa 1. Con lăn    2. Khóa sò

4. 4. 

4. 4. 
1. 1. 

3. 

3. 

3. 

3. 
1. 1. 1. 1. 1. 1. 

2. 

2. 2. 

fix

fix fix

fix fix
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