
NEBULA AW21CỬA SỔ BẬT & MỞ QUAY
CASEMENT & AWNING WINDOW





Series NEBULA

GIẢI PHÁP TỐI ƯU

Cửa sổ mở quay & cửa sổ mở bật 
được phát triển dựa trên kỹ thuật 
chính xác nhất, đem lại nhiều khả 
năng kết hợp cho nhiều thiết kế 
không gian khác nhau, đồng thời 
đảm bảo khả năng an ninh cao 
nhất cho không gian của bạn. 

Điểm độc đáo của dòng cửa AW21 
này đến từ tính ứng dụng đa dạng 
của nó khi sở hữu nhiều kiểu dáng 
và kích thước, dễ dàng sử dụng 
trong nhiều thiết kế khác nhau. 

Tất cả cửa sổ đều tương thích 
với nhiều lựa chọn trong phụ kiện, 
như hệ khoá & bản lề giúp gia 
tăng tính năng an toàn, hay 
lưới ngăn côn trùng thích hợp 
cho khí hậu nhiệt đới. 

OPTIMIZED SOLUTION

Casement and awning windows 
system are developed through 

technological refinement, 
providing the unlimited 

design freedom combined with 
extreme comfort, even with the 

highest safety requirements. 

Truly unique in its application 
to match different designs and 

building types, the AW21 system is 
available in a variety of aesthetics, 

dimensions and frames. 

AW21 windows are compatible 
a wide range of locks, hinges 

and insect screen providing 
additional security and comfort.

AW21



Kích thước cánh tối đa:
   Cửa sổ mở quay: W 0.76m x H 1.6m
   Cửa sổ bật: W 1.5m x H 2m

Khối lượng cánh tối đa:
   Cửa sổ mở quay: 42kg
   Cửa sổ bật: 155kg

Góc mở cánh tối đa:
   Cửa sổ mở quay: 30/50/90 độ
   Cửa sổ bật: 10/15/20/25/30/35 độ

Chiều sâu khung cánh: 80mm
Độ dày profile: 1.4 - 2.7mm
Độ dày kính: 24mm

Thiết kế
Design

Maximum door size:
   Casement windows: W 0.76m x H 1.6m
   Awning windows: W 1.5m x H 2m

Maximum door weight:
   Casement windows: 42kg
   Awning windows: 155kg

Maximum opening:
   Casement windows: 30/50/90 degree
   Awning windows: 10/15/20/25/30/35 degree

Door frame depth: 80mm
Profile thickness: 1.4 - 2.7mm
Glass thickness: 24mm

4 AW21



5Series NEBULA



6 AW21

Các loại tay nắm
Types of handles

Các dòng tay nắm đa dạng phù hợp cho nhiều phong cách
Tay nắm đi với thanh truyền nhiều điểm khóa

Wide range of handles suitable for various styles
Handlebar with multi-point connecting rod

Prima Cremone Asia Cremone Unica Cremone Euro



Tính năng sử dụng
Use features

7Series NEBULA

Vật liệu ron EPDM với độ bền 
cao và khả năng kín khít tốt

Đa dạng về màu sắc và bề mặt nhôm

An toàn và kít khít với hệ thống khóa đa điểm

Bề rộng khung nhôm tối ưu 
giúp tăng diện tích kính tối đa

Có thể kết hợp chung với 
vách kính kích thước lớn

EPDM gasket material with superior resistance, 
excellent durablility and stablility 

Various colors, different treatments and finishes 

High security and insulation 
with multi locking points

Optimized aluminum profile 
with extensive glass panel

Easy to combine & install 
with large fixed glass panel

Cách nhiệt: Tùy vào loại kính

Kín khí: <12m³/h.m²; P= ± 350Pa

Kín nước: BS EN 12207:2016: 350Pa

Cách âm: Tùy vào loại kính, lên đến 30dB

Áp lực gió: BS EN 12210:2016: ± 2000Pa

Tiết kiệm năng lượng

Thermal insulation: Based on selected glass

Air permeability: <12m³/h.m²; P= ± 350Pa 

Water tightness: BS EN 12207:2016: 350Pa 

Acoustic insulation: Based on glass, up to 30dB 

Wind load: BS EN 12210:2016: ± 2000Pa

Energy saving 

Vận hành đơn giản và nhẹ nhàng với 
hệ phụ kiện nhập khẩu cao cấp

Tay nắm với thiết kế biên dạng dễ 
cầm nắm và thoải mái khi vận hành

Góc mở được tùy chỉnh theo 
ý muốn nhờ thanh hạn vị

Provide an easy and light usage with 
high quality range of imported accessories

Handle with comfort design

Customizvable opening angle 
with window limiter

Tích hợp khóa đa điểm, 
kính cường lực 2 lớp

Multi-point locking system, 
double layer tempered glass













 



 

 

 







 

 

 

























Đặc tính

Hiệu suất

Vận hành

Characteristics

Performance

Operation

SecurityAn ninh
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Hình dạng cửa điển hình
Door panels configurations
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Các mặt cắt
Cross sections

Mặt cắt 
dọc

Vertical 
section
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Mặt cắt 
ngang 

Horizontal 
section
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Biểu đồ tải trọng gió
Wind load chart

BS8118

2 fixed glass window

L / 125

W

6063 - T5

H

Giới hạn
Def limit

Chiều rộng
Width

Tiêu chuẩn
Standard

Kiểu mẫu
Model

Định hình
Profile

Định hình
ProfileBM.WA2102 BM.WA2101

1855608 mm⁴ 428244 mm⁴

27168 mm³ 9755 mm³

Iy Iy

Zy Zy

Hợp kim
Alloy

Chiều cao
Height

H

W W
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8 Lê Ngô Cát, Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM, Việt Nam
+84 (0) 28 3535 7890    /   +84 (0) 93 1707 688

hello@areus.vn
www.areus.vn


