
Kính gửi: Quý khách hàng

Hiện nay cửa thông phòng và cửa nhà vệ sinh cung cấp trên thị trường có rất 
nhiều sự lựa chọn khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng 
như: Cửa nhôm kính, cửa gỗ Compossite, cửa thép, cửa ABS, cửa gỗ tự nhiên, cửa 
nhựa uPVC… Nhưng để có một sản phẩm tạo ra sự: Ấm Áp –Thẩm Mỹ – Tính bên 
vững, phù hợp với các công trình kiến trúc khách nhau.

Hiện nay chúng tôi cung cấp ra thị trường dòng cửa gỗ Compossite, cửa Samtech 
sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu luôn đảm bảo tính: Tính Thẩm Mỹ - Tính Bền Vững 
được bảo hành lên tới 5 năm

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm vào các khu trung cư, Bệnh viện, Biệt thư cao 
cấp….: Gold Mark city, Bênh Viện Quốc Tế - Hải Phòng, Ruby City- Long Biên, Khu 
Biệt Thự Liền Kề Báo Nhân Dân…

Với tiêu chí: “Chất lượng – Dịch vụ - Giá ” mang đến sự hài lòng của quý khách 
hàng là phương châm hành động của chúng tôi để đem sản phẩm đến mọi công 
trình trên cả nước.

Trân trọng cảm ơn!

Giới Thiệu
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Lớp UV trên bề mặt

2 Lớp PVC trong suốt

3 Lớp tạo màu

4 Lớp lót PVC

5 Lớp cốt gỗ nhựa composite PVC

KHẢ NĂNG CHỊU NƯỚC
Cửa gỗ nhựa composite có kết cấu đồng nhất là compos-
ite gỗ nhựa phủ film kháng nước tuyệt đối. Cấu trúc các 
hạt nhựa bao bọc các hạt gỗ giúp cho hơi nước không thể 
xâm nhập vào bên trong cửa

KHẢ NĂNG CÁCH ÂM
Cấu tạo cánh và khuôn đều đúc nguyên khối, có khoảng 
không cách âm

Khả năng cách âm của cửa gỗ nhựa composite ở mức tốt.

KHẢ NĂNG CHỊU LỰC TÁC ĐỘNG
Có kết cấu các hạt nhựa bao phủ hạt gỗ giúp composite 
gỗ nhựa sở hữu đặc tính cứng của gỗ và dẻo của nhựa. Độ 
dày cánh và khuôn của cửa gỗ nhựa lớn . Từ đó khả năng 
chịu tác động ngoại lực (đóng mở, gió) cũng ở mức rất tốt.

THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VỚI SỨC KHOẺ    
CON NGƯỜI
Được sản xuất từ bột gỗ và nhựa PVC sử dụng trong ống 
nước ăn. Tất cả đều an toàn tuyệt đối với con người và 
không sử dụng keo kết dính hay phụ gia độc hại.

Các vật liệu làm nên cửa gỗ nhựa cũng góp phần thay thế 
việc sử dụng gỗ tự nhiên, an toàn với con người nên được 
các chuyên gia nội thất tin dùng. Tại các thị trường phát 
triển như Nhật Bản, EU, Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc, cửa 
gỗ nhựa đang là dòng cửa được sử dụng nhiều nhất.

MÀU SẮC VÀ KÍCH THƯỚC, QUY CÁCH  ĐA DẠNG
Của gỗ nhựa Samtech được nhập khẩu rất nhiều màu sắc 
làm tăng sự lựa chọn cho khách hàng.

Cửa có thể sản xuất theo các kích thước, quy cách khác 
nhau phù hợp với từng công trình.

GIỚI THIỆU CHUNG
Đây là loại cửa nhựa gỗ cao cấp, được làm từ nhựa gỗ 
(ký hiệu WPC được viết tắt từ Wood Plastic Composite). 
Nhựa gỗ, còn có tên gọi khác là vật liệu Composite nhựa 
sợi tự nhiên hay sợi tự nhiên được gia cường bằng nhựa, 
là một loại nguyên liệu tổng hợp được tạo thành từ bột 
gỗ và nhựa cùng một số chất phụ gia gốc cellulose. Hiện 
nay nhựa gỗ Composite được ứng dụng rất nhiều trong 
ngành nội thất đặc biệt là cửa chính, cửa thông phòng 
hay cửa nhà vệ sinh.

Cánh cửa có cấu tạo 5 lớp tạo nên tính năng ưu việt của 
sản phẩm:
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CỬA GỖ SAMTECH

Series: A1 Series: A2 Series: A3

Series: A4 Series: A5 Series: A6 Series: A7 Series: A8 Series: A9

Dòng cửa: ART
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Series: A10 Series: A11 Series: A12

Series: A13 Series: A14 Series: A15
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Dòng cửa: CLASSIC

Series: C1 Series: C2 Series: C3

Series: C4 Series: C5 Series: C6
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Series: C7 Series: C8 Series: C9

Series: C10 Series: C11 Series: C12
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Series: C13 Series: C14 Series: C15

Series: C16 Series: C17 Series: C18 Series: C19 Series: C20 Series: C21
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Dòng cửa: FLAT

Series: F1 Series: F2 Series: F3

Series: F4 Series: F5 Series: F6 Series: F7 Series: F8
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Khóa tay nắm tròn

Clemon Clemon Clemon

Furji Japan

DL6100S D5000SK DL6100SK

Khóa Huy Hoàng
SS5810

Herdu Mắt thần Tay cơ thủy lực DST100Sk Bản lề 
âm dương

Chốt chặn cửa nam châm Chốt chặn cửa bán nguyệt
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Các phụ kiện đa dạng về mẫu mã, màu sắc cho người tiêu dùng 
tạo sự lựa chọn phù hợp với từng căn nhà yêu thích.

Cabeza


