
NEBULA SW60CỬA SỔ LÙA
 SLIDING WINDOW





Series NEBULA

SW60
THIẾT KẾ TINH XẢO
VẬN HÀNH ÊM ÁI

Hệ cửa sổ lùa SW60 được 
tích hợp những công nghệ 
tiên tiến nhất trong xu hướng 
xây dựng như: tiết kiệm tối 
đa năng lượng với tiêu chuẩn 
chống nước, chống gió và 
cách nhiệt cao cấp. 

Hệ cửa sổ lùa đem đến 
nhiều lựa chọn đóng mở với 
2 ray hoặc 3 ray, giúp người 
dùng dễ dàng vận hành 
theo cách êm ái nhất. 

Với lớp kính trong suốt, cửa 
sổ trượt có khả năng mở rộng 
không gian tối ưu khi đưa ánh 
sáng chan hoà vào bên trong.

SOPHISTICATED 
DESIGN AND COMFORT

SW60 sliding window system 
is designed with integrated 
innovative technologies for 

the building trends: maximum 
daylight access, low energy 

building, wind & water tightness 
and optimal thermal insulation. 

This system offers a wide range of 
opening, sliding possibilities with 

2 tracks and 3 tracks, making it easy 
to open up spaces with comfort.

The fully transparent and 
accessible sliding window 

seamlessly extends the house’s 
interior to the outside environment 

with increased daylight.



Kích thước cánh tối đa: W 1.2m x H 2.5m
Khối lượng cánh tối đa: 110kg/cánh
Chiều sâu khung cánh: 102mm (2 ray) / 152mm (3 ray)
Độ dày profile: 1.6 - 2mm
Độ dày kính: Tối đa 24mm
Ghép góc 90 độ

Thiết kế
Design

Maximum door size: W 1.2m x H 2.5m
Maximum door weight: 110kg/leaf
Door frame depth: 102mm (2 tracks) / 152mm (3 tracks)
Profile thickness: 1.6 - 2mm
Glass thickness: Maximum 24mm
Angle coupling at 90 degree
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Các loại tay nắm
Types of handles

Các dòng tay nắm đa dạng phù hợp cho nhiều phong cách
Đi kèm với hệ thống nhiều điểm khóa

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

City Cremone Brio Evo



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

Hệ thống phụ kiện chống nhấc cánh 
đảm bảo an toàn cho bộ cửa

Khung cánh khi đóng được ẩn 
trong khung bao tăng sự ổn định và 
khả năng chống tải gió cho hệ cửa

Dễ dàng vệ sinh

EPDM gasket material with superior resistance, 
excellent durablility and stablility 

Various colors, different treatments and finishes 

Anti-lift accessories for door system safety

Window leaf is hidden inside 
the frame while closing, 
increase in wind-proof quality & stability

Easy cleaning

Cách nhiệt: Tùy vào loại kính

Kín khí: <12m³/h.m²; P= ± 350Pa

Kín nước: 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 do 
hệ bánh xe lùa chịu được tải trọng tương đối lớn

Tiết kiệm không gian vận hành

Simply smooth and light sliding due 
to the high capacity of wheel load

Offer maximum space efficiency











 

 

 







 

 

 

 























Đặc tính

Hiệu suất

Vận hành

Characteristics

Performance

Operation

Khung cánh được giấu trong 
khung bao ở trạng thái đóng tăng 
tính an toàn, kính cường lực 2 lớp

Door leaf hidden inside frame  
when closed, double tempered glass

 

SecurityAn ninh
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Hình dạng cửa điển hình
Door panels configurations

FIXED

FIXED FIXED

Ray
Tracks2
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FIXED FIXED

Ray
Tracks3
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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

 L / 125

6063 - T5

Giới hạn
Def limit

Tiêu chuẩn
Standard

Định hình
Profile BM.SW60 - DGU

257840 mm⁴

9955 mm³ H

W

Kiểu mẫu
Model

Chiều rộng
Width

Cửa trượt 2 cánh
2-sash sliding door

Iy

Zy Chiều cao
Height

Hợp kim
Alloy

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


