
NEBULA CD65CỬA ĐI MỞ QUAY
CASEMENT DOOR





Series NEBULA

THIẾT KẾ RIÊNG CHO 
NHU CẦU THIẾT YẾU

Cửa đi mở quay CD65 là hệ cửa 
với độ kín khít cao, thích hợp 
cho các nhu cầu đóng - mở 
không gian, đề cao tính 
thẩm mỹ cùng công năng tiết 
kiệm năng lượng, an toàn cao, 
cách nhiệt và đa dụng. 

Để gia tăng tính an ninh, CD65 
tích hợp với nhiều lựa chọn 
khoá thông minh, công nghệ 
khóa sinh trắc học, bảo vệ 
không gian riêng tư theo 
cách tiện lợi & hiện đại nhất. 

Cửa đi mở quay CD65 đồng thời 
có kích thước linh hoạt, dễ dàng 
tương thích với nhiều thiết kế 
kiến trúc khác nhau.

TAILORED FOR 
ESSENTIAL COMFORT

CD65 casement door system 
is well-insulated for inward 

and outward opening types that 
combine aesthetic design & energy 

efficiency with regard to safety, 
thermal insulation & usability. 

For a higher level of safety and 
greater degrees of flexibility, a wide 
choice of biometric and smart home 

door locks allows you to ensure 
the most secured access, offering 

convenient door locking solution 
with smart access control system. 

Various options allows creation of 
large entrance doors, suitable for 

flexible architectural design.

CD65
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Kích thước cánh tối đa: W 1.4m x H 3.0m
Khối lượng cánh tối đa: 160kg/cánh
Chiều sâu khung cánh: 65mm
Độ dày profile: 2 - 3mm
Độ dày kính: 24 - 40mm
Ghép góc 45 / 90 độ

Maximum door size: W 1.4m x H 3.0m
Maximum door weight: 160kg/leaf
Door frame depth: 65mm
Profile thickness: 2 - 3mm
Glass thickness: 24 - 40mm
Angle coupling at 45 / 90 degree

Thiết kế
Design
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Infinity Prima Plus Asia

Cylinder Cover Plates

Kora

Các loại tay nắm
Types of handles

Các dòng tay nắm đa dạng phù hợp cho nhiều phong cách
Các dòng khóa: đơn điểm, đa điểm

Wide range of handles suitable for various styles
Available with single and multi-point system



Tính năng sử dụng
Use features
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Vật liệu ron EPDM với độ bền cao 
và khả năng kín khít tốt

Đa dạng về màu sắc và bề mặt nhôm

Dải vật liệu đa dạng 
nổi bật trên cánh cửa

Khóa thông mình cùng nhiều 
điểm khóa tăng sự an toàn cho bộ cửa

Sử dụng được kính hộp rèm tự động 
tăng hiệu suất tiết kiệm năng lượng

EPDM gasket material with superior resistance, 
excellent durablility and stablility 

Various colors, different treatments and finishes 

Wide range of material choice on the leaf 

Smart lock system with 
multi-point lock for better security 

Integrated blinds installed within 
double-glazed unit, for energy saving

Cách nhiệt: Tùy vào loại kính

Kín khí: <12m³/h.m²; P= ± 200Pa

Kín nước: BS EN 12207:2016:200Pa

Cách âm: Tùy vào loại kính, lên đến 25dB

Áp lực gió: BS EN 12210:2016: ± 1500Pa

Tiết kiệm năng lượng

Thermal insulation: Based on selected glass

Air permeability: <12m³/h.m²; P= ± 200Pa 

Water tightness: BS EN 12207:2016: 200Pa 

Acoustic insulation: Based on glass, up to 25dB 

Wind load: BS EN 12210:2016: ± 1500Pa

Energy saving 

Bản lề âm chịu tải lớn, ổn định, thẩm mỹ

Tay nắm thông minh với tốc độ 
phản hồi nhanh, vận hành êm

Cùi chỏ hơi âm giúp giữ trạng thái 
cửa mở và đóng tự động

Concealed hinge with huge 
working load for stability 

Stylish intelligent handle with quick response

Concealed automatic door closer 
provides smooth operating motion 

Nẹp phía trong nhà, tích hợp 
khóa đa điểm, kính cường lực 2 lớp

Internal glazing bead, 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

1 Cánh
Mở ra

1 Leaf
Outward 
Opening

1 Cánh
Mở vào

1 Leaf
Inward 

Opening
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2 Cánh
Mở ra

2 Leaf
Outward 
Opening
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Liên kết 45° 
và ngạch cửa

45° connector with 
rebated threshold

Bản lề âm
Concealed Hinges

Bản lề 3D
3D Hinges

Liên kết 90°

90° connector 
with flat threshold

Liên kết 90° và autoseal
(không ngạch cửa)

90° connector 
with autoseal 

(without threshold)
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Biểu đồ tải trọng gió
Wind load chart

BS/EN - 13830:20

3 mm

6063 - T5

Giới hạn
Def limit

Tiêu chuẩn
Standard

Định hình
Profile BM-DW6513

489503 mm⁴

160 kg

Kiểu mẫu
Model

3 bản lề
3-hinge

120 mm từ giữa 
song cửa

120 mm from 
mullion center

Ix Khối nền
Setting block

Gia công
Fabrication

Ép góc 45°
45° corner crimp

Sức tải bản lề
Hinge capacity

Hợp kim
Alloy
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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


