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HÄFELE TOÀN CẦU
Thành lập năm 1923 tại thành phố Nagold, Đức, với những thành 
công trong lĩnh vực phụ kiện nội thất, phụ kiện công trình cao cấp và 
hệ thống khóa điện tử tiên tiến, Häfele ngày nay là một trong những 
công ty cung cấp công nghệ phụ kiện lớn nhất thế giới với 37 công ty 
con và dòng sản phẩm đa dạng hiện diện tại hơn 150 quốc gia. Nền 
tảng 90 năm kinh nghiệm và không ngừng đổi mới, sáng tạo đã giúp 
Häfele phát triển ngày càng mạnh mẽ và trở thành một doanh nghiệp 
hàng đầu mang đến các giải pháp tối ưu cho nhà ở và công trình.

HÄFELE TẠI VIỆT NAM
Đến Việt Nam từ năm 1998, hiện nay Häfele đã có mặt tại các thị 
trường trọng điểm trong cả nước với các trung tâm phân phối lớn 
ở TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Nha Trang. Với dải sản 
phẩm phong phú lên đến 120.000 loại khác nhau trên toàn cầu 
trong đó có hơn 5.000 mặt hàng được lưu trữ tại Việt Nam, cùng 
với dịch vụ giao hàng nhanh chóng và đội ngũ nhân viên tận tâm, 
Häfele cam kết luôn mang lại sự lựa chọn tin cậy cho khách hàng 
bằng các giải pháp toàn diện với chất lượng tối ưu.

HÄFELE IN VIETNAM
Established in Vietnam since 1998, Häfele has strengthened its 
footprint throughout the country with large distribution centers 
in Ho Chi Minh City, Hanoi and Da Nang. Our extensive product 
range of up to 120,000 different kinds worldwide, including 
more than 5,000 items available in our Vietnam warehouses, 
along with excellent delivery service and dedicated personnel 
team offering comprehensive solutions, top quality and 
services have made us a reliable choice for customers. 

HÄFELE WORLDWIDE
Established in 1923 in Nagold, Germany, Häfele today is one of 
the world’s leading producers of furniture fittings, architectural 
hardware as well as electronic locking systems. With 37 
subsidiaries and wide product porfolio presence in more than 
150 countries and a history of over 90 years of experience and 
continuous innovation, Häfele is developing exponentially and 
becoming a world’s leading home as well as project solution 
provider.
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TIỆN NGHI CHO KHÔNG GIAN HIỆN ĐẠI
CONFORTABLE FOR YOUR MODERN SPACE
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Häfele automatic door system offers a tailored solution to meet 
the various requirements of your building. From the entrance area 
and corridor doors to the hall doors and emergency exits, we 
have the convincing, appropriate door system for every need.

Hệ thống cửa trượt tự động Häfele cung cấp giải pháp hoàn 
hảo đáp ứng nhu cầu cụ thể cho mọi công trình. Sản phẩm 
được thiết kế phù hợp cho nhiều khu vực, từ lối vào chính, cửa 
ra hành lang, cửa vào đại sảnh đến cửa ra lối thoát hiểm.

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG 
HÄFELE SL300

HÄFELE AUTOMATIC
SL300 SLIDING DOOR

HÄFELE DESIGN
GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CHO HỆ THỐNG 

CỬA TRƯỢT TỰ ĐỘNG.

A COMPLETE SOLUTION FOR 

AUTODOOR SYSTEM.
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> Với vật liệu và công nghệ sản xuất cao cấp, cửa trượt tự 
động Häfele mang đến sự khác biệt với sự vận hành và 
tính năng hoàn hảo, là giải pháp thông minh cho nhu cầu 
cụ thể từng công trình. Sản phẩm luôn đảm bảo mức độ 
an toàn cao nhất theo tiêu chuẩn EN 16005. 

> Ngoài bộ tiêu chuẩn SL300, cửa trượt tự động Häfele có 
thể tích hợp thêm bộ phận Redundant với 2 động cơ, 
cho phép mở cửa theo 2 cách: trượt 2 bên và mở xoay, 
đồng thời mở rộng phạm vi cảm biến đến 2 mép cửa khi 
mở.

> With high quality materials and advanced production 
technology, Häfele Autodoor distinguishes itself with 
perfect functionality and operation, offering smart 
solutions to customised project needs. All auto doors 
provide the highest level of safety according to EN16005 
standards.

> Besides the standard version SL300, the add-in 
Redundant with 2 motors allows sliding and swing 
opening as well as enlarge sensoring area to both door 
sides when doors are opening. 

CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 
STATE-OF-THE-ART CONTROL TECHNOLOGY
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TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU
EUROPEAN STANDARD FOR SAFETY

> Sản phẩm đạt tiêu chuẩn EN 16005, tiêu chuẩn của 
Châu Âu về mức độ an toàn cho cửa trượt tự động. 
EN 16005 yêu cầu khắt khe về thiết kế và phương pháp 
kiểm tra đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.

> Complies with EN 16005: The new standard EN 16005 
has created a European-wide safety standard for au-
tomatic door systems. EN 16005 strictly requires high 
design standards and testing methods to ensure the 
safe use of products.

> Cửa trượt tự động Häfele đảm bảo hoạt động 1 triệu lần 
đóng mở với nhiệt độ hoạt động bình thường hoặc 1000 
lần đóng mở tại nhiệt độ -200C hoặc + 500C.

> Häfele Autodoor ensures 1 million cycles under normal 
temperatures or 1000 cycles under lowest and highest 
temperatures  (-200C or + 500C).

ĐA CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ
HIGHLY FUNCTIONAL AND DURABLE OPERATION

IN
DI

VID
UALLY TESTED

EN160
05
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ĐA DẠNG ỨNG DỤNG CHO TỪNG LOẠI CÔNG TRÌNH 
FLEXIBLE APPLICATION IN VARIOUS PROJECT TYPES

> Trung tâm thương mại và bán lẻ
 Nhà hàng và khách sạn 

Khu chung cư, căn hộ  
Trung tâm chăm sóc sức khỏe, bệnh viện 
Sân bay, ngân hàng, trường học

> Shopping centers and retails 
Residential buildings 
Hotels and restaurants 
Health care centers, hospitals 
Airports, banks, schools  

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
ENERGY SAVE MENTALITY

> CÁCH NHIỆT
     Những cánh cửa được bao bọc bởi khung nhôm và kính 

cách nhiệt cao, kết hợp hệ thống cửa trượt tự động gia 
tăng cách nhiệt với môi trường ngoài. Theo thống kê, 
SL300 có thể đạt độ cách nhiệt 0,8W/m2K theo với các 
tiêu chuẩn liên quan.

> TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
     SL300 sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua hệ thống 

diều khiển tương thích đảm bảo tối thiểu hóa điện năng 
tiêu thụ quanh năm, thể hiện ở mức tiêu thụ điện thấp 
hơn 0.5W khi ở chế độ nghỉ. Đây là một sự đầu tư hiệu 
quả nhờ chi phí điện năng thấp khi sử dụng trong một 
thời gian dài.

> THERMAL INSULATION 
 The doors are constructed from thermally broken alu-

minum profiles and highly insulated glass, resulting in a 
well-insulated automatic sliding doors system. Thermal 
insulation values for standard size doors reach a thermal 
transition of up to 0,8W/m2²K in compliance with all rele-
vant standards and directives.

> ELECTRIC SAVE
 A highly energy-efficient door SL300 is attained through 

an adaptable drive system that guarantees economi-
cal electric power consumption day in, day out, all year 
round, illustrating by an excellent electric power con-
sumption of less than 0,5W in sleeping mode. In just a 
few years, the entire investment will pay for itself through 
reduced electricity expenses.
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TÍNH THẨM MỸ CAO TRONG TỪNG CHI TIẾT THIẾT KẾ
AESTHETIC DESIGN EXPRESSION 

> ĐA DẠNG CHỌN LỰA  
Ứng dụng nhiều vật liệu của nắp che như gỗ, kim loại, 
vải dệt tạo ra sự đồng nhất, phong phú cho không gian 
sử dụng.

> CẢM BIẾN GẮN ÂM
    Hệ thống cảm biến được gắn âm mang lại tính thẩm mỹ 

cao cho cửa trượt, cùng lúc tăng khả năng cảm biến vật 
thể gần sát cửa.

> THIẾT KẾ NHỎ GỌN 
́Thiết kế nổi bật về sự cân bằng tương quan giữa kích 
thước, tỷ lệ và kiểu dáng. Hiệu ứng màu, tạo ra sự đồng 
nhất màu sắc giữa rìa của phần trên và dưới, tạo ra bản 
sắc riêng cho sản phẩm mà không cần thêm bất kỳ vật 
liệu trang trí nào khác.  

> DRIVE DECORATION: 
      Application of different materials covers wooden, me-

tal and textile DECORATION to enrich space through 
straight lines.

> BUILT-IN SENSOR: 
     Technology leaves the decoration intact and increases 

door security (closer detection of sliding wings) at the 
same time.

> SLIM LINE DRIVE: 
      Design emphasizes the balanced dimensions, propor-

tions and shapes. Color shadowing, most notably on 
margins where the upper and lower edge meet both 
lateral masks, gives our product a distinct identity to 
competing products even without decoration.

DỄ DÀNG LẮP ĐẶT VÀ BẢO TRÌ  
EASY INSTALLATION, LOW WEAR AND TEAR

> Hệ thống cửa trượt Häfele dễ dàng lắp đặt và không yêu 
cầu bảo trì thường xuyên: 

    - Bánh xe treo từ nhựa Delrin chất lượng cao tự làm sạch  
  đảm bảo vận hành êm ái và giúp gia tăng tuổi thọ.

     - Động cơ từ Đức đảm bảo hoạt động mượt mà và bền bỉ  
  đã được kiểm tra và chứng nhận.

> Häfele Autodoor requires minium maintenance with easy 
application: 

   - The standard self-cleaning roller from Delrin rod guar- 
 antees smooth running and increases the roller 
  carriage service life .

   - A low-wear high-performance German motor drives a  
 virtually silent running gear and is type-tested and certified.
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Chiều cao của hệ
Operator height

100 mm

Tốc độ đóng mở
Opening - closing speed

3 - 70 cm/s (điều chỉnh được / adjustable)

Thời gian mở
Opening time

0 - 15s (điều chỉnh được / adjustable)

Công suất tiêu thụ
Power consumption

30 /150VA

Hiệu điện thế nguồn cấp
Auto volt

100-230V

Chức năng
Functionality

- Đa dạng chức năng và tham số điều chỉnh
- Công tắc lập trình COM10
- Kết nối với hệ thống báo cháy
- Chuẩn đoán cảnh báo với công tắc lập trình COM10
- Báo động và chuẩn đoán lỗi với công tắc lập trình COM10
- Pin cấp nguồn dự phòng
- Bộ điều khiển kỹ thuật số

- Variety of adjustable functions and parameters
- Digital programme switch COM10
- Connection to fire safety system
- Warning diagnostics with COM10 program switch
- Alarm and error diagnostics with COM10 program switch
- Auxiliary battery power supply
- Digital regulation of the operator

Công tắc lập trình
Program switch

7 chế độ vận hành: Tự động mùa hè, tự động  mùa đông, một chiều mùa hè, một 
chiều mùa đông, đóng, mở, ngừng

7 operating regimes: AUTO-SUMMER, AUTO-WINTER ONE WAY-SUM-
MER, ONE WAY-WINTER, CLOSED, OPEN, STOP

An toàn
Security

- Cảm biến hồng ngoại - Vi sóng
- Cảm biến an toàn với chức năng giám sát.

- Infrared-microwave activation sensors
- Safety sensors with monitoring function

Màu sắc
Color

- Nhôm anod (màu tự nhiên)
- Màu sắc RAL

- Anodized aluminium (natural and colored)
- RAL color

Thiết kế nội thất
Interior design

Với nhiều màu sắc trang trí như inox, kim loại, gỗ, các vật liệu nhân tạo.

Various drive decoration stainless still, metal, wood, artifical and imitation materials

Theo tiêu chuẩn
Conformity

EN16005

Tổng quan về bộ cửa trượt tự động SL300 
1 cánh trượt
Độ mở rộng 800 -  2000mm
Chiều cao hệ 1900 - 3000 mm
2 cánh trượt
Độ mở rộng 800 - 3000 mm
Chiều cao hệ 1900 - 3000 mm

Automatic sliding door SL300 overview 
1 Leaf sliding doors
Clear opening width 800 - 2000 mm 
Clear opening height 1900 - 3000 mm 
2 Leaf sliding doors
Clear opening width 800 - 3000 mm
Clear opening height 1900 - 3000 mm
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Kích thước tối đa và trọng lượng
Maximun dimension and weights800-3000mm

-3
00

0m
m

max.
125 kg

max.
125 kg

max.
250 kg

800-3000mm

-3
00

0m
m

max.
125 kg
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125 kg

max.
250 kg

TỔNG QUAN
OVERVIEW

THÔNG TIN KỸ THUẬT
TECHNICAL DATA
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DC MOTOR 
CONTROL

H CANWIFI ETHERNET

ACCESS
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USB
SAFETY

OPERATION

32 bit
CORTEX M3FIRE SAFET

BLUETOOT

MONITORING
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Phụ kiện / Fittings  Main kit / Bộ kit chính  

Bánh xe, động cơ, bộ điều khiển chính, 
dây curoa, bas,…
Rollers, motor, control center unit, bracket, 
tooth belt,… 

Dẫn hướng cho cửa kính không khung
Floor guide for frameless glass door 

Dẫn hướng cho cửa gỗ, cửa thép, 
cửa kính có khung 
Floor guide for timber, metal, 
frame glass door

Kẹp kính
Glass clamp

Ron cửa kính
Rubber gasket

PHỤ KIỆN
ACCESSORIES
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Phương thức cảm biến: Cảm biến hồng ngoại
Thời gian hiện diện: 2s, 30s, 1 phút hoặc không giới hạn 
Cấp độ IP: 54
Nguồn cấp: 12 đến 24 V AC hoặc DC +/-10%
Nhiệt độ hoạt động: -200C to +600C

Detection method: Active Infrared Detection
Presence timer: 2s, 30s, 1 min and infinity
IP rating: 54
Power supply: 12 to 24V AC or DC +/- 10%
Operating temperature: -200C to +600C

Cảm biến kết hợp / Active IR presence sensor  

THIẾT BỊ VẬN HÀNH
ACTUATION

SAFETY FIELD

ACTIVATION FIELD
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THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN
OPERATION
Bộ cửa trượt tự động có thể dùng nhiều loại công tắc 
khác nhau tùy mục đích sử dụng. Ngoài ra có thể sử 
dụng kết hợp nhiều công tắc điều khiển từ nhiều nhà sản 
xuất và kiểu dáng khác nhau.

Standard automatic doors apply different operational 
switches in the same place. Existing operational switches 
come from different manufacturers and include different 
styles..
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>   Màn hình chọn chế độ, cảm ứng 
Dùng cho kỹ thuật chuyên lắp đặt, bảo trì 
Kích thước : (D x R x C) 80 x 80 x 19 mm 

> Touch Screen Graphic Mode Selectors 
For advance users as well as installation, 
service and maintenance personnel. 
Dimension: (L x W x H) 80 x 80 x 19 mm

 

>   Công tắc chọn chế độ dùng cho khách hàng cuối 
Kích thước : (D x R x C) 80 x 80 x 19 mm

> Mode Selector for simple user 
Dimension: (L x W x H) 80 x 80 x 19 mm

Nút cảm biến mở cửa, không chạm 

>   Nút cảm biến dùng cho bệnh viện 
Kích thước : (DxRxC) 80 x 80 x 19 mm

> Touchless Opening for hospitals 
Dimension: (L x W x H) 80 x 80 x 19 mm

 

>   Dùng cho khu vực thoát hiểm, khẩn cấp, cửa  
chống cháy. 
Kích thước: (D x R x C) 80 x 80 x 19 mm

> For use on escape routes, emergency exit, fire 
doors and for safety reasons 
Dimension: (L x W x H) 80 x 80 x 19 mm

Đầu đọc RFID 

>   Chế độ ra vào cơ bản  
Chức năng quản lý ra vào  
Kích thước : (DxRxC) 80 x 80 x 19 mm 

> Basic Access Control 
Access control functionality 
Dimension: (L x W x H) 80 x 80 x 19 mm

Công tắc chế độ COM20 nâng cao / COM20 Advance Mode Selector

Công tắc chế độ COM21 cơ bản / COM21 Basic Mode Selector

Nút cảm biến mở cửa, không chạm / Sense Switch Touchless Opening

Nút nhấn khẩn cấp / Emergency Switch

Đầu đọc RFID / RFID Switch
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Bộ cửa trượt tự động 6,600 mm & 4,200 mm 
Automatic Sliding Door set 6,600 mm & 4,200 mm

Bộ phụ kiện cửa trượt 
Sliding door fitting set

Chiều dài (mm)
Length (mm)

Mã số 
Art.No.

Giá (Đ)
Price (VND)

Bộ cửa trượt tự động SL300, 6600 mm

Automatic Sliding Door SL300, 6600 mm
6600 mm 935.01.66000 73,700,000

Bộ cửa trượt tự động SL300, 4200 mm

Automatic Sliding Door SL300, 4200 mm
4200 mm 935.01.42000 63,800,000

6,600 mm 4,200 mm

STT
No.

Thành phần chính
Main components

Hình ảnh
Picture

Số lượng
Quantity

Mã số 
Art.No.

Số lượng
Quantity

Mã số 
Art.No.

1 

Bộ phụ kiện bánh xe trượt 1 cánh

Assembly kit for drive SL300 1 set 935.01.31100 1 set 935.01.31100

2
Bộ phụ kiện bánh xe trượt 2 cánh

Additional assembly kit for double leaf 
doors

1 set 935.01.31200 1 set 935.01.31200

3
Dây curoa cho bộ cửa trượt

BELT HTD 5
2 pc 935.01.31300 1 pc 935.01.31300

4
Nắp che ray trượt trái & phải

Assembly kit for lateral cover L+R SL300
1 pr 935.01.31400 1 pr 935.01.31400

5
Ray trượt 

Running track
1 pc 935.01.34166 1 pc 935.01.33142

6
Thanh treo phụ kiện

Module carrier profiles
1 pc 935.01.34266 1 pc 935.01.33242

7
Nắp che ray trượt

Cover profiles
1 pc 935.01.34366 1 pc 935.01.33342

8
Thanh nhôm cho ray trượt 

Running track support profiles
1 pc 935.01.34466 1 pc 935.01.33442

9
Thanh nhôm gắn ron cho ray trượt

Track profile for seal
1 pc 935.01.34566 1 pc 935.01.33542

10
Ron cao su cho ray trượt

Rubber for operator
7 m 935.01.35000 5 m 935.01.35000
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Phụ kiện cho cửa kính có khung
Fittings for frame glass door

STT
No.

Thành phần chính
Main components

Màu hoàn thiện
Finish

Số lượng
Quantity

Mã số 
Art.No.

Giá (Đ)
Price (VND)

11
Dẫn hướng sàn

Floor guide

Đen

Black
2 pcs 940.40.031 374,000

Thiết bị vận hành và phụ kiện
Operation and Accessories

STT
No.

Thành phần chính
Main components

Hình ảnh
Picture

Số lượng
Quantity

Mã số 
Art.No.

Giá (Đ)
Price (VND)

17a
Bộ điều khiển cơ bản COM 21

COM 21 basic module selector
1 pc 935.01.32200 4,950,000

17b
Bộ điều khiển nâng cao COM 20

COM 20 for operator
1 pc 935.01.32100 6,270,000

18
Khóa EL5 cho bộ cửa trượt

ES lock EL5
1 pc 935.01.32300 5,280,000

19
Pin nguồn BU3

Battery unit BU3
1 pc 935.01.32400 3,850,000

20
Cảm biến kết hợp và đế

Active ir motion and presence sensor, 
cover

1 set 935.01.32700 8,690,000

Phụ kiện cho cửa kính không khung
Fittings for frameless glass door

STT
No.

Thành phần chính
Main components

Màu hoàn thiện
Finish

Số lượng
Quantity

Mã số 
Art.No.

Giá (Đ)
Price (VND)

12
Bas treo

Leaf suppension

Nhôm

Clear anodized
2 pcs 941.26.091 1,009,800

13
Kẹp kính trong

Interior clamping rail 3000mm

Nhôm

Clear anodized
1 pc 941.26.230  2,827,000

14
Kẹp kính ngoài

ExInterior clamping rail 3000mm

Nhôm

Clear anodized
1 pc 935.01.025  2,827,000

15a
Ron cao su cho kính 10mm

Glazing gasket 10mm

Đen

Black
2 - 3 m 941.26.11901  154,000

15b
Ron cao su cho kính 12mm

Glazing gasket 12mm

Đen

Black
2 - 3 m 941.26.10901  154,000

16
Dẫn hướng sàn cho kính 10 - 12mm

Floor guide , glass thickness 10 - 12mm

Xám

Grey
2 pcs 981.06.051 176,000

Vui lòng lựa chọn bộ a hoặc b theo nhu cầu như bảng giá.
Please choose option a or b on price list as demand. 
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SL300
Bộ tiêu chuẩn SL300, redundant SL300r
Standard sliding doors SL300, redundant SL300r

>   Bộ tiêu chuẩn được sử dụng cho giải pháp nội thất hoặc 
ngoại thất, phù hợp cho khu vực ra vào tần suất cao.

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - 1 cánh: độ mở rộng 800 - 2000 mm
     - 2 cánh: độ mở rộng 800 - 3000 mm
     - Chiều cao tối đa 3000 mm

>   Standard sliding doors can be used as an exterior or interior 
solution, they are suitable for high frequent passages.

>  Technical features:
    - 1 LEAF: clear opening width 800-2000 mm
    - 2 LEAF: clear opening width 800-3000 mm
    - Max. clear opening height 3000 mm

CÁC DÒNG SẢN PHẨM
PRODUCT RANGE



>   Breakout sliding doors can be used like a standard sliding 
doors, but in case of emergencies they allow a wide opening 
for a safe evacuation.

>   Technical features:
     - 1 LEAF: clear opening width 900-1250 mm
     - 2 LEAF: clear opening width 900-2200 mm 
     - Max. clear opening height 3000 mm

AUTOMATIC SLIDING DOORS

18    

SL300 T

SL300 P

SL300 A

Cửa trượt dạng lăng trụ SL300 P, redundant SL300 Pr 
Prism-shaped sliding doors SL300 P, redundant SL300 Pr

Bộ trượt đồng bộ SL300 T, redundant SL300 Tr 
Telescopic sliding doors SL300 T, redundant SL300 Tr

Cửa trượt mở xoay khẩn cấp SL300 A 
Break-out sliding doors SL300 A

>   Cửa trượt lăng trụ thật sự là một giải pháp cho cửa ra  
vào cạnh bên tạo ra tính riêng biệt cho các dự án

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - 2 cánh: độ mở rộng 800 - 3000 mm
     - Chiều cao tối đa 3000 mm

>   Prism-shaped sliding doors can be a great solution for 
challenging entrances besides that they contribute to the 
individuality of the project.

>   Technical features:
     - 2 LEAF: clear opening width 800-3000 mm
     - Max. clear opening height 3000 mm

>   Cửa trượt đồng bộ là giải pháp tuyệt vời cho khu vực với 
giới hạn về không gian.

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - Độ mở rộng 900 - 3000 mm
     - Độ mở rộng 1600 - 3500 mm
     - Chiều cao tối đa 3000 mm

>   Telescoping sliding doors are a great solution for premises 
with limited space conditions.

>   Technical features:
     - ONE SIDED: clear opening width 900-3000 mm
     - TWO SIDED: clear opening width 1600-3500 mm
     - Max. clear opening height 3000 mm

>   Cửa trượt mở xoay khẩn cấp sử dụng như cửa trượt bình 
thường nhưng trong tình huống thoát hiểm có thể mở xoay 
tạo lối thoát rộng đảm bảo an toàn.

>   Đặc điểm kỹ thuật
     - 1 cánh: độ mở rộng 900 - 1250 mm
     - 2 cánh: độ mở rộng 900 - 2200 mm
     - Chiều cao tối đa 3000 mm
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SL300 C

SL300 SC

Cửa trượt cong SL300 C, redundant SL300 Cr
Curved sliding doors SL300 C, redundant SL300 Cr 

Cửa trượt bán cong SL300 SC, redundant SL300 SCr 
Semi curved sliding doors SL300 SC, redundant SL300 SCr

>   Cửa trượt cong làm nổi bật trong tầm mắt cho mọi lối vào. 
Cánh cửa có thể thiết kế dạng vòng cung, tròn cổ điển 
hoặc oval. Bộ cửa này thật sự được đánh giá cao cho mọi 
lối vào sảnh chính.

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - Bán kính tối thiểu r = 1000mm, tối đa r = tùy thuộc
     - Chiều cao tối đa 2500 mm
>   Curved sliding doors emphasize every entrance and ma-

kes it an eye catcher. Doors can be designed as half circle, 
classic circle or oval. They are appropriate for prominent 
front entrances.

>   Technical features:
     - Radius min. r = 1000 mm, max. r = adaptable
     - Max. clear opening height 2500 mm

>   Cửa trượt bán cong là sự kết hợp hoàn hảo giữa cửa cong và 
cổ điển. Bộ cửa này tạo cho lối vào một sự ấn tượng mạnh.

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - Độ rộng khung tối đa 4000 mm
     - Chiều cao tối đa 2500 mm

>   Semi curved doors are a perfect combination between clas-
sic and curved doors. They make every entrance more visible 
and glorious.

>   Technical features:
     - max. frame width 4000 mm
     - max. clear opening height 2500 mm

SL300 F
Cửa trượt chống cháy SL300 F
Cửa trượt chống cháy thoát hiểm SL300 EF 
Fire resistant sliding doors SL300 F 
Fire resistant escape sliding doors SL300 EF

>   Cửa trượt chống cháy sử dụng như cửa trượt tiêu chuẩn. 
Trong trường hợp hỏa hoạn xảy ra, bộ cửa sẽ bảo vệ và có 
thể thoát hiểm với hệ thống mở xoay tích hợp.

>   Đặc điểm kỹ thuật:
     - 1 cánh: độ mở rộng 900-1200 mm
     - 2 cánh: độ mở rộng 1600-2300 mm
     - chiều cao tối đa 2200 mm

>   Specialized fireproof doors can be used as a standard sliding 
doors. In case of a fire they offer protection and possibility of 
escape with help of integrated swing opening system.

>   Technical features:
     - 1 LEAF: clear opening width 900-1200 mm
     - 2 LEAF: clear opening width 1600-2300 mm
     - max. clear opening height 2200 mm
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