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CỬA NHỰA LÕI THÉP CAO CẤP 

      1. Cách nhiêt và tiết kiệm ñịên năng lý tưởng 
      2. Chống thấm tuyệt ñối 
      3. Cách âm tuyệt vời 
      4. Chống ăn mòn tối ña 
      5. Khả năng chống cháy cao 

6. Bền lâu dưới mọi ñiều kiện thời tiết khắc nghiệt 

      7. Kết cấu hài hòa sang trọng thể hiện ñẳng cấp vượt trội 
      8. Thân thiện với môi trường 
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GIỚI THIỆU 
Kính thưa Quý khách hàng ! 
Lời ñầu tiên, Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh xin ñược gửi tới 
quý khách hàng lời chúc thịnh vượng và sức khoẻ! 
Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh ñược thành lập 07/2011 theo 
quyết ñịnh của sở kế hoạch và ñầu tư tỉnh Thái Bình. Là một doanh nghiệp trẻ, ñược ñiều 
hành bởi ñội ngũ lãnh ñạo, kỹ sư trẻ, năng ñộng, nhiều kinh nghiệm. Với phương châm lấy 
sự  hài lòng của quý khách hàng làm mục tiêu kinh doanh chúng tôi ñã ñưa ra sản phẩm cửa 
nhựa uPVC chất lượng cao mang nhãn hiệu HeroWindow. 
Sản phẩm cửa nhựa uPVC ñãn ñược sử dụng rộng rãi tại Mĩ, Châu Âu từ  những năm 1960 
nhưng phải tới tận những năm gần ñây sản phẩm này mới có mặt ở chân Á. Ở Việt Nam, sản 
phẩm này mới có mặt từ  ñầu những năm 2000. Do có hàng loạt ưu ñiểm so với các loại cửa 
truyền thống ( gỗ, nhôm,..) . 

      1. Bền lâu dưới mọi ñiều kiện thời tiết khắc nghiệt, không cong vênh co ngót. 

      2. Cách nhiêt và tiết kiệm năng lượng lý tưởng 
      3. Chống thấm tuyệt ñối 
      4. Cách âm tuyệt vời 
      5. Chống ăn mòn tối ña 
      6. Khả năng chống cháy cao 
      7. Kết cấu hài hòa sang trọng thể hiện ñẳng cấp vượt trội 
      8. Thân thiện với môi trường 

9. Giá thành phù hợp với người tiêu dùmg 
Vì vậy cửa uPVC ñang ngày một phát triển và ñã và ñang trở thành xu hướng tất yếu chung 
của thời ñại! 
Cửa uPVC HeroWindow ñược sản xuất từ các vật liệu cấu thành :  

• Thanh nhựa ñịnh hình uPVC : ðược cung cấp bởi tập ñoàn hàng ñầu thế giới Conch, 
Shide, với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất thanh Profile sử dụng trong 
sản xuất cửa cPVC. 

• Phụ kiện kim khí : ðược nhập khẩu trực tiếp từ các hãng nổi tiếng châu Âu, ðức, 
Trung Quốc như Roto, GU,GQ,.. 

• Kính : Sản phẩm cửa uPVC HeroWindow sử dụng  kính Việt Nhật và một số loại kính 
ñặc biệt khác như : Kính hộp cách nhiệt, kính an toàn, tranh kính,… 

 Cửa HeroWindows  với thiết bị dây chuyền máy móc hiện ñại, có tính tự ñộng hóa cao, 
công nghệ, và quy trình sản xuất hàng ñầu của châu Âu. Sản phẩm cửa HeroWindow ñáp 
ứng ñược những tiêu chuẩn khắt khe nhất của châu Âu và Việt Nam. 
Với phương châm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng ñể phục vụ những khách 
hàng khó tính nhất, chúng tôi luôn mong muốn ñược hợp tác với tất cả các khách hàng.  

Sự hài lòng của quý khách hàng chính là giá trị của chúng tôi./. 
Trân Trọng! 
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* Cửa HeroWindow ñược cấu tạo bởi 
khuôn cửa, khung cánh cửa có vật liệu 
là UPVC ñược gia cố bằng lõi thép 
chịu lực. 
* Hệ phụ kiện kim khí ñồng bộ với 
chốt ña ñiểm, bản lề 3D giúp cửa luôn 
kín, khít, ñóng, mở ña chiều 
* Kính ñược sử dụng là loại kính cách 
nhiệt, cách âm giúp bảo vệ ngôi nhà 
bạn một cách toàn diện. 
* Cánh cửa ñược ñảm bảo kín khít 
bằng hệ doăng cao su chất lượng cao. 
 

 
 
VẬT LIỆU CẤU THÀNH NÊN SẢN PHẨM CỬA UPVC HEROWINDOW 

 Khuôn cửa 

 Khung cánh cửa  

  Kính cửa 

  Phụ kiện kim khí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Thanh Profile. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thanh profile ñịnh hình từ uPVC có cấu trúc 

dạng hộp, ñược chia thành nhiều khoang trống 

có chức năng cách âm, cách nhiệt, ñược lắp lõi 

thép gia cường ñể tăng khả năng chịu lực cho bộ 

cửa.`  

uPVC khác với các loại nhựa thông thường, 

uPVC là Polyvinyl Chloride cứng ñược biến tính 

bởi các thành phần: Acrylic Polymers tạo cho 

nhựa bền chắc, chịu ñược va ñập mạnh; các chất 

ổn ñịnh giúp nhựa chịu ñược tác ñộng của nhiệt 

và tia cực tím; sáp dùng trong quá trình chế biến 

tạo cho thanh profile có bề mặt bóng, ñẹp.  
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2. Hệ phụ kiện kim khí. 

 Herowindow sử dụng phụ kiện kim khí do các hãng hàng ñầu của CHLB ðức, Trung Quốc 

như: Roto,G-U, Siegenia - AUBI, Winkhaus, GQ sản xuất. Hệ phụ kiện ñồng bộ với chốt ña 

ñiểm, bản lề 3D, khóa chuyên dụng tạo cho các loại cửa của Herowindow không chỉ có tính 

thẩm mỹ mà còn ñảm bảo ñộ an toàn và chính xác cao trong sử dụng, khắc phục ñược nhược 

ñiểm của các loại phụ kiện kim khí thông thường.  

Có nhiều bộ phụ kiện khác nhau sử dụng cho các kiểu mở như: Mở quay vào trong, mở quay 

ra ngoài, mở hất ra ngoài,mở quay - lật vào trong, mở trượt, mở song song. 

Tất cả các phụ kiện ñã ñược kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng với ñiều kiện khắc 

ngiệt nhất :  

1. Kiểm tra ñóng mở cánh cửa 10.000 lần 

2. Kiểm tra lực kéo khoá với cường ñộ 300 kG 

3. Kiểm tra ñộ cứng vững của mối ghép với 

cường ñộ 500 kG 

4. Kiểm tra hoạt ñộng của bản lề với tải trọng 

150 kG 
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TÍNH ƯU VIỆT CỦA SẢN PHẨM CỬA uPVC  
1. Tính cách âm, cách nhiệt  

Cửa sổ Herowindow mang lại cho bạn cảm giác 

thực sự dễ chịu trong một không gian yên tĩnh và 

ấm áp  

Cửa sổ Herowindow là tập hợp ñồng bộ của các linh 

kiện như khung cửa ñịnh hình, hộp kính, gioăng... 

ñược thiết kế nhằm mục ñích ñạt hiệu quả cách âm, 

cách nhiệt cao nhất.  

ði kèm với khả năng cách âm giúp nâng cao chất 

lượng cuộc sống, cửa sổ Herowindow còn có khả năng cách nhiệt gấp từ 2 - 4 lần so với các loại 

cửa thông thường, giúp tiết kiệm ñiện năng sưởi ấm và làm mát căn phòng, mang lại hiệu quả 

kinh tế cao cho người sử dụng.  

  

 

2. Tính ổn ñịnh cao, không cong vênh, co ngót  

 Ổn ñịnh vượt trội so với các loại cửa truyền thống 

Khác với sản phẩm cửa gỗ thông thường hay bị cong vênh, co 

ngót trong ñiều kiện khí hậu nhiệt ñới của Việt Nam, sản phẩm 

cửa Herowindow luôn giữ ñược ñộ chuẩn xác của cấu trúc và 

vẻ ñẹp ban ñầu trong suốt thời gian sử dụng. Sự ăn khớp giữa 

khuôn và cánh cửa luôn ñảm bảo ñộ kín, khít, giữ nhiệt cho căn 

phòng của bạn ấm về mùa ñông và mát về mùa hè. 

3. An toàn cháy  

Giảm thiểu tối ña sự lan truyền ngọn lửa khi gặp biến cố 

hoả hoạn, cháy nổ 

Kiến trúc và phân bố nhà không theo quy hoạch thống nhất là 

ñặc thù của ñô thị Việt Nam. Thực tế ñó ñã gây nên tình 

trạng bất lợi ñối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Do 

vậy, vấn ñề lựa chọn vật liệu xây dựng chống cháy là yêu cầu 

và cũng là mục tiêu cần phải ñạt ñược. Góp phần vào việc 

thực hiện mục tiêu ñó, cửa sổ Herowindow ñược sản xuất 

bằng vật liệu polymer và phụ gia chống cháy, không bị phân 

huỷ thành các thành phần dễ cháy khác ngay cả trong ñiều 

kiện nhiệt ñộ cao. 

Với nhiệt ñộ gần 1000ñộ C của ñèn khò, thanh uPVC chỉ biến dạng mà không bén cháy, loại bỏ hẳn 
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quá trình ngọn lửa phát tán qua cửa. 

 

4. Hiệu quả kinh tế cao khi sử dụng  

  Tiết kiệm ñiện năng, bền, ít phải sơn sửa, bảo 

dưỡng ñịnh kỳ  

Trong thiết kế xây dựng, ngân sách dành cho cửa gỗ 

chiếm phần không nhỏ trong tổng chi phí vật liệu. Với 

ngân sách này hoàn toàn có thể lựa chọn phương án cửa 

làm từ vật liệu uPVC cao cấp với những ưu ñiểm mà 

cửa gỗ cũng như cửa nhôm không thể sánh ñược: cách 

âm, cách nhiệt, không ñòi hỏi tu bổ ñịnh kỳ, duy trì chất 

lượng sử dụng cao trong thời gian hàng chục năm… 

Hơn thế nữa, cửa uPVC giúp hạn chế sự truyền nhiệt, 

ñiều ñó ñồng nghĩa với việc tiết kiệm ñiện năng ñể làm 

mát hoặc sưởi ấm căn phòng. Chỉ sau vài năm sử dụng, 

cửa sổ từ uPVC sẽ bù ñắp lại toàn bộ chi phí ñầu tư ban 

ñầu.  

So với một số loại cửa thông thường, chi phí ñầu tư ban 

ñầu cho cửa uPVC cao hơn, song theo thời gian, hiệu 

quả kinh tế nhờ tiết kiệm chi phí phát sinh trong quá 

trình sử dụng mà cửa uPVC ñem lại sẽ ngày càng ñược 

thể hiện rõ rệt hơn.  

Những ưu ñiểm riêng khác như tính tiện dụng của bộ 

phụ kiện kim khí, cánh cửa ñóng khít và ổn ñịnh, cửa không cong vênh hoặc co dãn, bề mặt khung 

cửa giữ màu sắc tươi…cũng là những luận cứ khách quan khẳng ñịnh tính kinh tế trước mắt cũng 

như lâu dài của việc lựa chọn cửa sổ từ thanh profile ñịnh hình uPVC. 

5. ða dạng kích thước, kiểu dáng và màu sắc  

 

Sản phẩm cửa Herowindow có thể ứng dụng rộng rãi và phù hợp với mọi kiến trúc: Tòa nhà 

văn phòng, khách sạn, khu chung cư, biệt thự,...  
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CÁC HỆ CỬA THÔNG DỤNG 

1. CỬA SỔ MỞ QUAY ( vào trong hoặc ra ngoài).  

 

Một số kích thước thông dụng 

Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 2000mm,chiều rộng cánh: 300 ÷ 1200 
mm 

ðặc ñiểm: 
- Có tính cách âm, cách nhiệt và ñộ kín, khít cao.  
- Phù hợp với nhiều kiểu kiến trúc. 

- Hạn chế ñược nguy cơ gió dập cánh cửa, phù hợp cho việc sử dụng tại 
các toà nhà cao tầng. 
- Thuận tiện cho lắp lưới chống côn trùng bên ngoài. 
- Thuận tiện cho lau chùi, bảo dưỡng cửa. 
 Vật liệu cấu thành: 
- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh). 
- Thép hộp gia cường. 
- Kính (kính ñơn, hộp kính). 
- Hệ gioăng kép ñảm bảo ñộ kín, khít. 
- Hệ phụ kiện kim khí: chốt ña ñiểm, tay nắm, khoá… của hãng ROTO, G-U. 
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2.  CỬA SỔ MỞ HẤT ( ra ngoài hoặc vào trong). 

Một số kích thước thông dụng  

 

 

 

 

 

 

Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 1400/ Giới hạn chiều rộng cánh: 

300 ÷ 800 

ðặc ñiểm: 

- Khi ñóng mở không ảnh hưởng ñến không gian 

và diện tích sử dụng của căn phòng.  

- ðảm bảo sự thông thoáng cho căn phòng nhưng 

vẫn giữ ñược vẻ kín ñáo, tránh hắt mưa. 

- ðảm bảo ñộ cách âm, cách nhiệt, ñộ kín, khít.  

Vật liệu cấu thành: 

- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh). 

- Thép hộp gia cường. 

- Kính (kính ñơn, hộp kính). 

- Hệ gioăng kép ñảm bảo ñộ kín, khít. 

- Hệ phụ kiện kim khí: chốt ña ñiểm, bản lề 

chữ A, tay nắm, khoá… của hãng ROTO, G-

U. 
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3. CỬA SỔ TRƯỢT 

 

 

 

 

 

 

 

Một số kích thước thông dụng 

Giới hạn chiều cao cánh: 400 ÷ 1600/ Giới hạn chiều rộng cánh: 

400 ÷ 1600 

ðặc ñiểm:  

- Khi ñóng mở không ảnh hưởng ñến không gian và 

diện tích sử dụng của căn phòng. 

- ðộ an toàn cao, tránh ñược nguy cơ gió dập, ñặc biệt 

phù hợp cho việc sử dụng tại các tòa nhà cao tầng. 

- Giá cả thấp hơn so với các loại cửa sổ Eurowindow 

khác. 

- ðảm bảo ñộ cách âm, cách nhiệt, ñộ kín, khít.  

 Vật liệu cấu thành: 

Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh). 

- Thép hộp gia cường. 

- Kính (kính ñơn, hộp kính). 

- Hệ gioăng kép ñảm bảo ñộ kín, khít. 

- Hệ phụ kiện kim khí: chốt con lăn, tay 

nắm, khoá… của hãng ROTO, G-U. 
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4. CỬA ðI MỘT -  HAI CÁNH MỞ QUAY 

  

Một số kích thước thông dụng 

Giới hạn chiều cao cánh: 1600 ÷ 2800mm Giới hạn chiều rộng cánh: 400-1200mm 

ðặc ñiểm: 

- Có tính cách âm, cách nhiệt và ñộ kín, khít cao. 

- ðược làm từ profile ñịnh hình có kích thước lớn, 

vững chắc. 

- ða dạng kích thước, kiểu dáng, phù hợp với 

nhiều kiểu kiến trúc. 

- Thích hợp với tập quán sử dụng của người Việt 

Nam. 

Vật liệu cấu thành: 

- Thanh uPVC (khuôn cửa, khung cánh). 

- Thép hộp gia cường. 

- Kính (kính ñơn, kính hộp). 

- Hệ gioăng kép ñảm bảo ñộ kín, khít. 

- Hệ phụ kiện kim khí: Chốt con lăn, bản lề 

3D (ñiều chỉnh ñược theo 3 chiều) tay nắm, 

khoá…của hãng ROTO, G-U, Winkhaus 
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5. CỬA ðI MỞ TRƯỢT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một số kích thước thông dụng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới hạn chiều cao cánh: 1600 ÷ 2400/ Giới hạn chiều rộng cánh: 400 ÷ 1200 

ðặc ñiểm: 

- ðảm bảo ñộ cách âm, cách nhiệt, ñộ kín, khít. 

- Khi ñóng mở không ảnh hưởng ñến không gian 

và diện tích sử dụng của căn phòng. 

- Tránh ñược nguy cơ gió dập. 

- Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn. 

- Giá cả thấp hơn so với các loại cửa ñi 

Herowindow khác. 

Vật liệu cấu thành: 

- Thanh uPVC. 

- Thép hộp gia cường. 

- Kính (kính ñơn, hộp kính). 

- Hệ gioăng kép ñảm bảo ñộ kín, khít. 

- Hệ phụ kiện kim khí: chốt con lăn, tay nắm, 

khóa… của hãng ROTO, G-U, Winkhaus. 

- Các vật liệu khác. 
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Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại Phú Quang Minh 
Xóm 8, Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình 

(ñường rạng Dừa gần uỷ ban nhân dân xã Quỳnh Hưng) 
ðt : 0917843878 

Home : 0363912116 

Email : cuanhuaquangminh@gmail.com 

Website : cuanhuaquangminh.tk 

 

     
            HEROWINDOW 

ðẲNG CẤP NGÔI NHÀ BẠN! 


