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NHÔM HỆ
TOPAL SLIMA46

THIẾT KẾ TINH GIẢN - HIỆN ĐẠI

TỐI ƯU CHI PHÍ

BẢO HÀNH DÀI HẠN

D À N H  C H O  N G Ư Ờ I  T I Ê U  D Ù N G



ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI

•  Màu sắc sang trọng: Nhôm hệ Topal 
46 sử dụng sơn ngoài trời cao cấp.

•  Khả năng chống nước vượt trội so 
với các dòng nhôm phổ thông trên thị 
trường

•  Thiết kế không gân gờ, phào chỉ, 
tạo nên nét hiện đại, tinh tế

•  Phù hợp với nhiều loại kiến trúc

•  Thiết kế phẳng không bám bụi, dễ 
dàng vệ sinh

•  Đóng mở nhẹ nhàng, vận hành êm ái

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN
Đồng bộ thiết kế từ cửa mở quay đến cửa mở lùa, đảm bảo 
hài hòa về mặt thẩm mỹ cho tổng thể ngôi nhà.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ QUAY

Độ dày nhôm - cửa sổ 1.2mm

Độ dày nhôm - cửa đi 1.3mm

Bản dày khung bao 46mm

Bản dày x rộng cánh cửa sổ 46 x 77mm

Bản dày x rộng cánh cửa đi 46 x 91mm

Độ dày kính tối đa 10mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỬA MỞ LÙA

Độ dày nhôm 1.2mm

Bản dày khung bao 46mm

Bản dày x rộng cánh 30 x 70mm

Độ dày kính tối đa 10mm

TOPAL SLIMA 46 thuộc phân khúc phổ thông trong các hệ nhôm 
của Topal. Sản phẩm hướng tới những khách hàng muốn sở hữu 
những bộ cửa với thiết kế hiện đại, chất lượng đảm bảo từ thương 
hiệu uy tín với chi phí hợp lý

* Các kích thước giới hạn cánh cửa phụ thuộc vào sự lựa chọn 
phụ kiện đi kèm theo của thị trường.



CÁC ỨNG DỤNG CẤU TRÚC CỬA

Cửa sổ mở hất  1 cánh Cửa sổ mở hất 1 cánh
+ vách kính Cửa sổ lùa 2 cánh Cửa sổ lùa 2 cánh + vách kính

Cửa sổ mở quay 1 cánh Cửa sổ mở quay 1 cánh
+ vách kính Cửa đi lùa 2 cánh Cửa đi lùa 2 cánh + vách kính

Cửa sổ mở quay 2 cánh Cửa sổ mở quay 2 cánh
+ vách kính Cửa đi lùa 4 cánh Cửa đi lùa 4 cánh + vách kính

Cửa đi mở quay 1 cánh Cửa đi mở quay 1 cánh
+ vách kính

Cửa đi mở quay 2 cánh
+ vách kính

Cửa đi mở quay 4 cánh
+ vách kính

Nhôm hệ Topal Slima 46 sử dụng sơn ngoài trời cao cấp 
của hãng Akzonobel, Tiger, Jotun, KCC,...

Lựa chọn
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