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IGS windows & doors nhà cung cấp các sản phẩm cửa nhựa uPVC có chất 
lượng cao nhất, những giải pháp sáng tạo nhất, nơi chia sẻ những kinh nghiệm 
sâu rộng và mang tới những dịch vụ hoàn hảo nhất cho khách hàng.

IGS windows & doors chuyên kinh doanh thanh nhựa uPVC – Aluplast, đồng thời sản xuất & thi công 
lắp đặt các hệ thống cửa sổ và cửa đi uPVC sử dụng công nghệ tiên tiến của CHLB Đức. Chúng tôi là nhà 
phân phối chính thức của Aluplast tại thị trường Việt Nam và Campuchia.
Sản phẩm áp dụng công nghệ Đức của chúng tôi đã được kiểm chứng về chất lượng và được sử dụng 
rộng rãi trên khắp thế giới từ hơn 30 năm nay. Hệ thanh nhựa cửa sổ, cửa đi và các phụ kiện liên quan 
được nhập khẩu đồng bộ và trực tiếp từ CHLB Đức, đáp ứng những yêu cầu cao nhất về chất lượng cũng 
như các tiêu chuẩn của CHLB Đức.

IGS windows & doors - lựa chọn hoàn hảo cho những giải pháp sáng tạo
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Come with us on a 
journey through the 

world of uPVC windows 
and discover their 

shapes, colours, quality 
and energy effi ciency.

Cùng chúng tôi du 
  ngoạn vào thế giới cửa 

uPVC windows
  để khám phá về hình dạng 

màu sắc mẫu mã,  
chất lượng 

và hiệu ứng tiết kiệm năng
        lượng của chúng
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Nhựa uPVC là một vật liệu đặc trưng có nhiều ưu điểm &
tính năng phù hợp, vượt trội để sản xuất cửa sổ so với các
nguyên liệu khác.
Giá thành của cửa sổ được làm từ nhựa uPVC thấp hơn rất 
nhiều so với các sản phẩm cửa sổ tương tự được sản xuất 
từ các vật liệu khác như gỗ tự nhiên cao cấp hoặc nhôm hệ
cách cầu có xuất xứ từ CHLB Đức.
Khi lựa chọn chủng loại và vật liệu cho cửa, có rất nhiều
yếu tố quan trọng liên quan mà ta cần  phải xem xét. Từ lý 
do trên, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Vị một vài đặc tính 
ưu việt của cửa nhựa uPVC, hy vọng các yếu tố này sẽ hỗ
trợ Quý Vị hiệu quả trong quá trình lựa chọn sản phẩm, phù
hợp cho ngôi nhà của Quý Vị.

1. HIỆU ỨNG NĂNG LƯỢNG, MÔI TRƯỜNG CỦA CỬA 
NHỰA uPVC
• Nhựa PVC không pha chì
 • Đơn giản trong quy trình tái chế, bảo vệ thiên nhiên, đặc biệt  
    là các cánh rừng nhiệt đới.
• Tiết kiệm năng lượng- nhà vô địch về hiệu ứng tiết kiệm

2. CHẤT LƯỢNG CỦA CỬA SỔ uPVC
• uPVC không gây tác hại tới sức khoẻ con người.
• Tính năng cách âm vượt trội, rất phù hợp cho sử dụng tại  
    các thành phố lớn, có mật độ dân số cao.
• Khả năng cách nhiệt hoàn hảo
 • Độ bền và sức chịu đựng cao ( chịu lửa, cản tia UV, chịu sức    
    gió mạnh vv…)
•  Nâng cao giá trị ngôi nhà của bạn thông qua sử dụng cửa sổ  

sản xuất từ aluplast.
• Cửa sổ uPVC có giá trị sử dụng rất cao lên tới 30 năm.
  

ƯU ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG CỦA CỬA SỔ uPVC  .3
•  Khả năng kháng bụi và các điều kiện môi trường 
    khắc nghiệt rất tốt.
• Dễ dàng lau chùi vệ sinh bằng các dung dịch tẩy rửa nhẹ như nước
    xà phòng vv.
•  Chống mối mọt, mục nát và ăn mòn. 
    Ngoài ra không bị hen, rỉ sét.

• Không bị biến dạng khi sử dụng trong môi trường khí hậu nóng ẩm 
    có hàm lượng hơi nước cao trong không khí.
•  Bảo vệ và kháng khuẩn tốt, ngăn chặn sự hình thành của nấm mốc 

gây ảnh hưởng tới sức khoẻ của người sử dụng.
•  Hiệu suất sử dụng rất cao và lâu dài, không cần phải thường xuyên

sơn phủ bảo vệ lại bề mặt trong quá trình sử dụng.
Có tính an toàn cao, bảo vệ, phòng chống trộm cắp    •
cho ngôi nhà của bạn. 

4. MẪU MÃ ĐA DẠNG, HỢP THỊ HIẾU
Hình ảnh giao diện trực quan hấp   •
dẫn và nhiều chủng loại.
Đa dạng về hình dáng như cửa    •
uốn vòm, cửa hình bán nguyệt.
Nhiều lựa chọn về màu sắc khung,    •
đố cửa, loại màu một mặt và màu  
cả hai mặt thanh pro�le.
Hệ cửa phù hợp cho tất cả các    •
công trình xây mới cũng như các
công trình có nhu cầu thay thế, cải
tạo, tân trang.
  
Đáp ứng nhu cầu thiết kế theo yêu 

 

•
cầu đặc biệt của khách hàng.

Sự thật thú vị cần biết về cửa nhựa uPVC
Nhựa uPVC là vật liệu phù hợp và tốt nhất để sản xuất cửa, quan trọng hơn nữa là nó vẫn 
đang phát triển rất mạnh trên toàn cầu. Ngoài ra, nhựa còn là nguyên liệu sản xuất chính 
cho các vật dụng hàng ngày như quần áo, chai lọ và các dụng cụ y tế chuyên dụng.

Lưu Ý !
 Cửa sổ có vai trò rất 

quan trọng trong ngôi 
nhà của bạn. Cửa sổ 
cung cấp ánh sáng 
và thông thoáng, 
tạo không gian sống 
vui vẻ, lạc quan, thẩm 
mỹ và tiện nghi cho 
người sử dụng trong 
ngôi nhà thân yêu 
của mình.
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Mặt cắt chi tiết và các thành phần của cửa nhựa lõi thép uPVC
 

Cấu tạo và các thành phần của cửa 
nhựa uPVC

GIOĂNG CỬA
Hệ thống gioăng ép  
đảm bảo kín khít, cách 
âm và tăng tính cách nhiệt.

CÁNH CỬA 

NẸP KÍNH

LÕI THÉP GIA CƯỜNG
Được gia cố trong thân của 
khung cửa và cánh cửa. Đảm 
bảo độ vững chắc, chịu tải và 
bền vững của cửa sổ.
 

KÍNH
Bảo vệ bạn trước các ảnh 
hưởng từ phía ngoài đồng thời 
vẫn đảm bảo tầm nhìn từ trong 
nhà ra ngoài môi trường xung 
quanh.
 

KHUNG CỬA
Giữ cánh cửa sổ và cố định
bộ cửa sổ vào kết cấu của toà nhà.  

Là bộ phận cánh động  
Mở ra đóng vào của cửa sổ.
 

Dùng để định vị, 
cố định kính/kính
hộp trên cánh cửa.
 

3-dimensional 
section of a 
uPVC window

Front view 
of a uPVC 
window

The detailed section the single components of a uPVC  window 

How is the uPVC window constructed?

GASKETS
co-extruded gaskets 
ensure an improved heat 
and sound insulation.

WINDOW SASH
is the movable element 
which allows you to open 
and close the window.

GLAZING BEADS
are inserted into the 
window sash and serve 
to fix the glass pane.

STEEL REINFORCEMENTS
are integrated into the 
window frame and sash 
to ensure maximum load 
bearing capacity.

GLAZING
protects you from external 
influences whilst still allowing 
the view to the outside.

WINDOW FRAME
holds the window sash and 
serves to fasten the window 
to the building structure.

 - page 05 - 

Góc nhìn 
trực diện 
của cửa 
uPVC

Mặt cắt 3D 
của cửa 
uPVC

5



Cửa nhựa lõi thép uPVC không nhất thiết chỉ có
một lựa chọn duy nhất là màu trắng truyền thống
Đa dạng hoá màu sắc cuộc sống của bạn với những lựa chọn màu sắc yêu thích 
riêng. Sử  dụng một quy trình công nghệ đặc biệt, nhà sản xuất đã tích hợp các 
tấm màng màu lên trên bề mặt của thanh nhựa uPVC. Quy trình công nghệ này 
đảm bảo cho thanh nhựa có một kết cấu bề mặt bằng phẳng, bóng và một tông 
màu đồng nhất, ngoài ra nó còn làm tăng khả năng thích nghi và đề kháng với 
thời tiết. Đáp ứng những tiêu chuẩn, yêu cầu cao nhất về thích ứng với các 
tác động của thời tiết.
 

HỆ  VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH
Kính được lắp đặt cố định
vào khung và không có cánh mở. 

HỆ CỬA MỞ QUAY�VÀO TRONG
Cánh cửa mở quay vào trong

HỆ CỬA MỞ QUAY LẬT VÀO TRONG
Cánh cửa có thể mở lật và mở 
quay vào phía trong.

HỆ CỬA MỞ TRƯỢT
Cánh cửa sổ được mở trượt trên 
khung ray về một phía.

HỆ CỬA NHẤC - TRƯỢT
Cánh được nâng lên khi trượt, 
nâng cao độ kín khít của hệ
thống gioăng so với cửa sổ 
trượt bình thường.

Ngoài ra còn có rất nhiều 
khả năng tích hợp giữa các 
hệ trên một bộ cửa. 

 HỆ CỬA MỞ LẬT VÀO TRONG
Cửa sổ có thể mở lật vào phía trong - 
vừa có chức năng bảo vệ và chức năng 
làm thông thoáng không khí.

HỆ CỬA MỞ QUAY RA NGOÀI
Cánh cửa mở quay ra ngoài

HỆ CỬA LẬT - TRƯỢT.    
Cánh cửa được mở lật vào trong và 
trượt sang một bên.

HỆ CỬA XẾP TRƯỢT
Các cánh cửa được mở xếp gấp và đẩy 
vào một phía trên khung ray trượt.

Cửa sổ và cửa đi được phân biệt theo chủng loại dựa trên thiết kế và 
phương án lắp đặt cũng như chiều  mở của cửa. 

Mẫu mã chủng loại phong phú cho 
mọi thị hiếu và kiến trúc
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Chủng loại sản phẩm và các khả năng
ứng dụng đa dạng
Cửa sổ là một việc đầu tư cho quá trình sử dụng lâu dài, vì vậy
nên lựa chọn một sản phẩm có thể thực sự đáp ứng đầy đủ 
những yêu cầu của bạn.

Hãy tham khảo và để các sản phẩm thuyết phục bạn:

HỆ KHUNG DEAL2000®
IDEAL2000® là  hệ thanh profile  quan trọng nhất  có 3 đến 4 khoang  với
thiết kế hai tầng kín khít và có độ sâu kết cấu 60mm. Hệ cửa sổ này có tỉ lệ 
giá thành - hiệu suất sử dụng cao nhất cũng như hiệu quả kinh tế hoàn hảo.
Hệ IDEAL2000® chính là giải pháp phù hợp cho các hệ cửa sổ mở quay lật,
mở quay và vách kính cố định. Với rất nhiều biến thể, hệ IDEAL2000® có thể 
sử dụng được tại các công trình toà nhà thương mại cũng như các công trình 
xây dựng nhà riêng, biệt thự.

HỆ KHUNG IDEAL4000®
với sự kết hợp tiêu chuẩn 5 khoang và độ cách âm lên đến 45dB và chiều
sâu kết cấu 70mm, cửa  sử dụng khung hệ IDEAL4000® có tính năng cách
âm siêu việt- hệ cửa  này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn của cửa  hiện đại
đồng thời cũng đáp ứng các tiêu chuẩn của cửa sổ trong tương lai. Hệ cửa 
IDEAL4000® hoàn toàn phù hợp cho cửa sổ và các cửa đi có kích thước lớn 
như cửa ra ban công, cửa ra sân vườn.

HỆ CỬA TRƯỢT
Hệ cửa  trượt Aluplast với thiết kế mảnh mai, vững chắc đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu cá nhân của bạn. Khả năng ứng dụng của sản phẩm này rất
phong phú từ các giải pháp cửa sổ kinh tế cho tới các hệ cửa đi lớn như 
cửa ra ban công.

Hệ cửa Nhấc – Trượt 85mm
Được trang bị cơ cấu nâng trượt nhẹ nhàng, trơn tru, chiều dài đường trượt 
lên tới 3m cho các cánh lớn và chiều sâu kết cấu lên đến 85mm, lõi được
gia cường cung cấp độ bền vững lý tưởng và giúp cho vận hành dễ dàng.
Hệ cửa này cung cấp khả năng mở rộng và chuyển tiếp không gian hài
hoà từ khu vực phòng khách ra khu vực ngoài trời mà người sử dụng  không 
cần phải bước qua những ngưỡng cửa phiền toái, đồng thời giá trị cách âm,
kín khít vẫn được nâng cao và đảm bảo.
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Hệ cửa Nhấc - Trượt

HỘI NHẬP XU HƯỚNG MỚI “THIẾT KẾ TÍCH HỢP 
MẪU MÃ ĐA NĂNG”

4  Danh mục sản phẩm

Hệ thống thiết kế tích hợp mẫu mã đa năng là một nét mới lần đầu tiên được sử dụng trong phân khúc 
này. Chỉ với duy nhất một hệ thống thanh nhựa Nhấc-Trượt có độ dày 85mm, nếu thay đổi  về chủng 
loại ngưỡng cửa và ray dẫn, người ta có thể sản xuất ra 3 biến thể sản phẩm với các đặc điểm tính năng 
cách nhiệt khác nhau: từ hệ cửa đáp ứng yêu cầu cách nhiệt cơ bản cho tới loại tiêu chuẩn và loại cửa cao
cấp đạt yêu cầu cách nhiệt cho PASIVE_HOUSE - ngôi nhà siêu tiết kiệm năng lượng.
Với bất kỳ lựa chọn thiết kế nào của bạn, hệ sản phẩm này đồng nhất, phù hợp và hài hoà với các hệ 
cửa sử dụng aluplast khác và đảm bảo về hình dáng mẫu mã hấp dẫn bắt mắt, làm nổi bật sự sang trọng, 
tiện lợi và công năng tiết kiệm năng lượng cho căn nhà của bạn.

Hệ Cửa Nhấc – Trượt 
 Độ sâu kết cấu thanh 

profile 85mm 
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•    Nâng cao tính cách nhiệt
•    Ngưỡng cửa và ray dẫn tuỳ theo mô đun sẽ
      được làm bằng nhôm hoặc GPR
•    Độ dày kính hoặc kính hộp có thể lên tới 51mm
      Hệ thống gioăng tích hợp, nâng cao thẩm mỹ và 
     chất lượng sản phẩm.
•    Màu sắc sản phẩm cực kỳ đa dạng và có sẵn
     Có thể cung cấp cùng hệ vỏ nhôm aluskin® 

1 system- 3 sản phẩm
• CƠ BẢN
• TIÊU CHUẨN
• CAO CẤP

4  Danh Mục Sản Phẩm
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Hệ cửa Nhấc - Trượt

HỘI NHẬP XU HƯỚNG MỚI “THIẾT KẾ TÍCH HỢP 
MẪU MÃ ĐA NĂNG”

4  Danh mục sản phẩm

Hệ thống thiết kế tích hợp mẫu mã đa năng là một nét mới lần đầu tiên được sử dụng trong phân khúc 
này. Chỉ với duy nhất một hệ thống thanh nhựa Nhấc-Trượt có độ dày 85mm, nếu thay đổi  về chủng 
loại ngưỡng cửa và ray dẫn, người ta có thể sản xuất ra 3 biến thể sản phẩm với các đặc điểm tính năng 
cách nhiệt khác nhau: từ hệ cửa đáp ứng yêu cầu cách nhiệt cơ bản cho tới loại tiêu chuẩn và loại cửa cao
cấp đạt yêu cầu cách nhiệt cho PASIVE_HOUSE - ngôi nhà siêu tiết kiệm năng lượng.
Với bất kỳ lựa chọn thiết kế nào của bạn, hệ sản phẩm này đồng nhất, phù hợp và hài hoà với các hệ 
cửa sử dụng aluplast khác và đảm bảo về hình dáng mẫu mã hấp dẫn bắt mắt, làm nổi bật sự sang trọng, 
tiện lợi và công năng tiết kiệm năng lượng cho căn nhà của bạn.

Hệ Cửa Nhấc – Trượt 
 Độ sâu kết cấu thanh 

profile 85mm 
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•    Nâng cao tính cách nhiệt
•    Ngưỡng cửa và ray dẫn tuỳ theo mô đun sẽ
      được làm bằng nhôm hoặc GPR
•    Độ dày kính hoặc kính hộp có thể lên tới 51mm
      Hệ thống gioăng tích hợp, nâng cao thẩm mỹ và 
     chất lượng sản phẩm.
•    Màu sắc sản phẩm cực kỳ đa dạng và có sẵn
     Có thể cung cấp cùng hệ vỏ nhôm aluskin® 

1 system- 3 sản phẩm
• CƠ BẢN
• TIÊU CHUẨN
• CAO CẤP

4  Danh Mục Sản Phẩm
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Hệ cửa mở trượt

 

GÓC NHÌN ĐẲNG CẤP

4  Danh Mục Sản Phẩm

Tận hưởng những phong cảnh, góc nhìn đẹp nhất từ  không gian sống của bạn, giúp tạo nên những 
khoảnh khắc thăng hoa cho cuộc sống hàng ngày. Hệ cửa  mở trượt sử dụng thanh nhựa Aluplast 
có thể được thiết kế  & sản xuất theo yêu cầu và ý tưởng riêng, đặc biệt của bạn.

Hệ cửa trượt một ray 
 

 

 

 

Hệ cửa trượt nhiều ray 

4  Danh Mục Sản Phẩm

•    Độ dày kính lên đến 8mm.

•    Giải pháp duy nhất trong hệ cửa mở trượt với một cánh cố định và
      một cánh trượt.

•    Đa dạng về phụ kiện cho hệ khung 60 mm đã được tiêu chuẩn hoá  

•    Ốp khóa PVC, đảm bảo làm làm tăng độ kín khít.

•    Có nhiều khả năng kết hợp với các loại cửa sổ và ô thoáng để lấy độ sáng  
      khác nhau.

Hệ cửa trượt hai ray
•    Độ dày kính / kính hộp lên tới 20mm

•    Thanh profile được thiết kế thẩm mỹ

•    Lõi thép gia cường bên trong làm tăng độ bền kết cấu, vững chắc đảm bảo 
      an toàn cho các tấm cánh có kích thước lớn.

•    Sử dụng hệ phụ kiện khoá và khoá tay gạt phù hợp góp phần tăng độ an toàn,
      có khả năng chống trộm cao.

•    Màu sắc cực kỳ đa dạng

•    Hệ khung ray được thiết kế mở rộng tạo điều kiện cho khả năng 
      mở trượt nhiều cánh trên nhiều ray trượt.

•    Kính hoặc kính hộp có thể có độ dày tới 32mm.

•    Giá trị kết cấu bền vững vượt trội, có thể sản xuất được các
      cánh cửa có kích thước lớn

•    Ngưỡng cửa được thiết kế bằng hợp kim nhôm, có tích hợp hệ 
      thống thoát nước.

•    Đơn giản và tiện dụng trong lắp đặt.

•    Đa dạng về màu sắc.

10



- page 017 - 

Hệ cửa mở trượt

 

GÓC NHÌN ĐẲNG CẤP

4  Danh Mục Sản Phẩm

Tận hưởng những phong cảnh, góc nhìn đẹp nhất từ  không gian sống của bạn, giúp tạo nên những 
khoảnh khắc thăng hoa cho cuộc sống hàng ngày. Hệ cửa  mở trượt sử dụng thanh nhựa Aluplast 
có thể được thiết kế  & sản xuất theo yêu cầu và ý tưởng riêng, đặc biệt của bạn.

Hệ cửa trượt một ray 
 

 

 

 

Hệ cửa trượt nhiều ray 

4  Danh Mục Sản Phẩm

•    Độ dày kính lên đến 8mm.

•    Giải pháp duy nhất trong hệ cửa mở trượt với một cánh cố định và
      một cánh trượt.

•    Đa dạng về phụ kiện cho hệ khung 60 mm đã được tiêu chuẩn hoá  

•    Ốp khóa PVC, đảm bảo làm làm tăng độ kín khít.

•    Có nhiều khả năng kết hợp với các loại cửa sổ và ô thoáng để lấy độ sáng  
      khác nhau.

Hệ cửa trượt hai ray
•    Độ dày kính / kính hộp lên tới 20mm

•    Thanh profile được thiết kế thẩm mỹ

•    Lõi thép gia cường bên trong làm tăng độ bền kết cấu, vững chắc đảm bảo 
      an toàn cho các tấm cánh có kích thước lớn.

•    Sử dụng hệ phụ kiện khoá và khoá tay gạt phù hợp góp phần tăng độ an toàn,
      có khả năng chống trộm cao.

•    Màu sắc cực kỳ đa dạng

•    Hệ khung ray được thiết kế mở rộng tạo điều kiện cho khả năng 
      mở trượt nhiều cánh trên nhiều ray trượt.

•    Kính hoặc kính hộp có thể có độ dày tới 32mm.

•    Giá trị kết cấu bền vững vượt trội, có thể sản xuất được các
      cánh cửa có kích thước lớn

•    Ngưỡng cửa được thiết kế bằng hợp kim nhôm, có tích hợp hệ 
      thống thoát nước.

•    Đơn giản và tiện dụng trong lắp đặt.

•    Đa dạng về màu sắc.
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BẢN LỀ NÂNG CÁNH
 

Lưu ý !
 

Những Điều Cần Biết Phụ 
Kiện Kim Khí

 

Phụ kiện kim khí có nhiều chức năng khác nhau và đóng một vai trò quan trọng 
trong kết cấu của cửa - nó có nhiệm vụ kết nối khung cửa với cánh cửa, kết nối khung 
cửa với tường và kết nối bản lề quay để cánh có thể mở được. Vì những lý do trên, 
chúng  tôi muốn giới thiệu tới Quý Vị vài điều thú vị cần biết nhằm 
hỗ trợ Quý Vị trong quá trình lựa chọn phụ kiện phù hợp.

Hỗ trợ việc nâng cánh mở 
Xoay - Lật vào vị đúng vị trí
với một lực nâng tối thiểu.
và đảm bảo độ bền sử dụng
lâu dài.

TAY NẮM XOAY
Thiết bị kiểm soát hoạt động thiết 
yếu của cửa chính là phụ kiện tay
xoay. Chỉ cần với một lần xoay ta có 
thể mở, đóng, mở lật hoặc gấp 
cánh cửa.

KHOÁ TAY NẮM CÓ CHÌA
Là lựa chọn đầu tiên khi nghĩ tới vấn đề 
an ninh của cửa. Với cơ chế khoá này, 
độ tin cậy, an toàn của cửa sổ và cửa 
đi được nâng lên rất cao.

KHOÁ ĐA ĐIỂM
Có chức năng khoá nhiều điểm, 
nâng cao tính an toàn và đảm bảo 
yêu cầu cơ bản về an ninh.

Dựa trên sự đa dạng về các hệ cửa mà các hệ thống phụ kiện kim 
khí cũng được phát triển, thiết kế tương ứng phục vụ cho nhiều mẫu 
mã cửa khác nhau. Phụ kiện kim khí là thành phần cực kỳ quan trọng 
của một bộ cửa, đặc biệt là về vận hành và đảm bảo an ninh. Hệ phụ kiện 
tiêu chuẩn châu Âu cho dòng cửa quay – lật mang đến sự tiện nghi và
an ninh tối đa cho ngôi nhà của bạn. Cho các dòng cửa khác như mở
xoay, mở trượt vv… chúng tôi cũng cung cấp những sản phẩm phụ kiện 
kim khí được nhập khẩu đồng bộ có chất lượng tốt nhất phù hợp theo 
yêu cầu, thị hiếu của thị trường.

Chúng tôi vui lòng 
được tư vấn chi tiết 
và cặn kẽ cụ thể hơn 
về phụ kiện kim khí 
với Quý Khách.
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KÍNH MÀU

Lưu, ý !

Màu sắc được pha vào khi sản xuất
kính và tạo ra kính màu có chức năng giảm
thiểu cường độ của ánh sáng  lọt qua kính. 
Tông màu được phân bổ đồng đều trên
bề mặt và độ dày của kính.

KÍNH CƯỜNG LỰC
Là một loại kính an toàn, khi sản xuất người ta xử lý kính
qua nhiệt độ có kiểm soát hoặc xử lý bằng hoá chất nhằm 
gia tăng độ bền vững so với kính thường. Kính cường lực có 
bề mặt căng cứng sẽ chịu tải và bền vững cao hơn 4 đến 5 lần so 
với kính được tôi bằng nhiệt khi chịu cùng một áp lực.

KÍNH DÁN AN TOÀN
Là loại kính được tạo ra bằng cách dán hai hay nhiều tấm kính thông
thường vào với nhau bằng một hay nhiều lớp phim dán. Loại kính này có tính
năng cách âm rất cao và đồng thời vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ an toàn.

KÍNH HỘP
Là loại kính hộp với hai hoặc ba lớp kính, giữa các lớp kính người ta hút
chân không hoặc bơm các loại khí ga như  ARGON nhằm mục  đích giảm 
thiểu sự truyền nhiệt hoặc truyền âm giữa các khu vực trong một toà nhà.
Khoảng không giữa các lớp kính được giữ hoàn toàn khô ráo, viền hộp được 
bọc bằng đai gioăng kín khít đảm bảo cho kính hộp không bị hấp hơi, ngưng tụ 
hơi nước và nâng cao khả năng cách âm, cách nhiệt.

KÍNH HẤP THỤ ÁNH SÁNG
Là loại kính có hệ số truyền ánh sáng cao. Bề mặt diện tích thực của kính càng
lớn thì lưu lượng áng sáng được hấp thụ qua càng cao.

KÍNH HIỆU ỨNG CẢN NHIỆT
Là loại kính được thiết kế để cản nhiệt từ năng lượng mặt trời truyền 
trực tiếp và hấp thụ vào phía trong của tòa nhà (so sánh với không gian ngoài trời). 
Hệ số hấp thụ năng lượng mặt trời càng thấp càng tốt.

KÍNH / BỘ MẶT CỦA  CỬA SỔ

Kính  đóng một vai 
trò quan trọng trong 
quá trình lựa chọn sản 
phẩm cửa của bạn.
Có rất nhiều phương
án để lựa chọn như sau:

Hệ số hấp thụ nhiệt mặt
trời nên hạn chế ở mức
 tối thiểu trong khi việc
tiếp nhận  ánh sáng nên 
đảm bảo ở mức càng cao 
càng tốt.
Chúng tôi hân hạnh được 
hỗ trợ Quý vị đưa ra sự 
lựa chọn tốt nhất
 

13



Các yếu tố ảnh hưởng

Chú ý !
 

BẠN VÀ GIA ĐÌNH TRƯỚC TIẾNG ỒN

Giảm thiểu tiếng ồn – Hãy cảm nhận 
sự tĩnh lặng và thoải mái
Cửa mở
(lưu lượng giao 
thông lớn)

Cửa thế hệ cũ
(một lớp kính)

Cửa tiêu chuẩn
( hai lớp kính)

Cửa hệ uPVC
(Hệ Ideal 4000)

~80dB

~60dB

~48dB

~35dB

1. Khung hệ

2. Kính

3. Đệm chèn kính

4. Thi công lắp đặt

Giảm thiểu 
10dB (dezibel) bạn sẽ 
cảm thấy như giảm 
được 50% tiếng ồn.

Phải chịu ảnh hưởng thường xuyên hoặc trong thời gian ngắn của tiếng ồn có cường 
độ cao gây tác động rất lớn tới sức khoẻ của con người. Vì vậy việc bảo vệ, cách âm chống
ồn là một việc rất cần thiết.  Chúng tôi hân hạnh được cung cấp cho khách hàng những giải 
pháp ưu việt nhất nhằm giảm thiểu và chống lại những ảnh hưởng, tác động không mong
muốn từ tiếng ồn.
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Tác động
tới sức khoẻ.  140 dB

 130 dB

 120 dB

 110 dB

 100 dB

 90 dB

 80 dB

 70 dB

 60 dB

 50 dB

 40 dB

 30 dB

 20 dB

 10 dB

 0 dB

máy bay cất cánh

Cánh Âm – Nâng Cao Chất Lượng 
Cuộc Sống
dB (dezibel) là đơn vị dùng để đo lường định lượng cường độ âm thanh mà 
tai của con người có thể nghe được.

Tiếng ồn có thể gây tác động tiêu cực không nhỏ tới chất lượng cuộc sống của chúng ta.
Các tác hại này có thể gây căng thẳng- stress- liên tục và nó có thể gây tổn thương vĩnh 
viễn tới sức khoẻ con người. Sử dụng cửa sổ và cửa đi uPVC là một biện pháp hữu hiệu
để bảo vệ con người trước các ảnh hưởng của tiếng ồn và tạo dựng một không gian sống 
tiện nghi, thoải mái.

Gây khiếm thính do tác 
động ngắn hạn.

Gây khiếm thính do chịu
ảnh hưởng thời gian dài.

Gây rối loạn tập trung

Giới hạn có thể nghe được

Máy khoan/ búa

Tiếng ồn trên cao tốc

Cửa sổ mở

Cửa sổ kính đơn

Kính cách âm

Nói chuyện bình thường

Cửa sổ uPVC

Phòng ngủ

15



Giá Trị U (Uw)

Ghi nhớ !
 

Sử Dụng Năng Lượng Hiệu Quả - Tận Hưởng
Tiện Nghi Không Gian Sống Đồng Thời Bảo 
Vệ Môi Trường Thiên Nhiên.
Sử dụng hệ cửa uPVC cải tiến có chất lượng cao 
nhằm cắt giảm tối đa sự tiêu hao lãng phí năng 
lượng. Cửa sổ bằng nhựa uPVC giúp bạn đóng góp 
vào việc bảo tồn  các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
đang cạn kiệt, đồng thời giảm thiểu lượng khí 
thải gây ô nhiễm. Kết hợp đồng bộ không gian 
sống tiện nghi cùng với việc bảo vệ môi trường 
bằng hệ cửa tiết kiệm năng lượng uPVC. 

Giá trị U càng nhỏ - 
hiệu quả càng cao

= U-kính (Ug) x Diện tích kính(Ag)
+ U-khung(Uf) x diện tích khung(Af)
+ Giá trị PSI(Ψ) x chiều dài các cạnh(l)
/ diện tích kính (Ag) + diện tích khung (Af

Giá trị U- là hệ số xác định sự truyền nhiệt của vật liệu. Thuật ngữ w trong 
trường hợp này được hiểu là biến thể của toàn bộ cửa.

Công thức tính toán này được dựa trên giá trị U và kích cỡ của từng vật liệu 
được sử dụng trong tất cả các thành phần của cửa. Điều này đồng nghĩa với
các giá trị U của kính, của chủng loại khung, cánh cửa và cũng như giá trị PSI
- hàm số giảm thiểu truyền nhiệt - Nó mô tả dòng nhiệt được tạo ra qua 
cạnh kính cách nhiệt với khoảng cách giữa các thành phần của cửa.
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Giá trị cốt lõi - Tiết kiệm chi phí
Các ví dụ tính toán về tiết kiệm năng lượng

Hình ảnh mô tả truyền/ hấp thụ nhiệt của cửa kính đơn

Không chỉ chiều sâu kết cấu của cửa đóng vai trò quan trọng
trong việc tiết kiệm năng lượng mà các giá trị cốt lõi về năng
lượng phải thực sự thuyết phục và tạo ấn tượng.

Hình ảnh mô tả sự truyền & hấp thụ nhiệt của hệ cửa
IDEAL4000® với kính hộp

IDEAL4000®
(Uw=1.1W/m²K) so sánh với cửa khung nhôm hệ kính đơn
(Uw=5.2W/m²K) dựa trên các vị trí đặc trưng khác nhau như
Kích cỡ không gian phòng cũng như theo vùng miền khí hậu mà 
chỉ số tiết kiệm năng lượng sẽ thay đổi như trong các ví dụ trên

Những thông số ví dụ trên dựa trên gỉả định về điều kiện và lịch sử khí hậu thời tiết cũng như số ngày sử dụng nhiệt để sưởi ấm và làm 
mát. Dữ liệu trên chỉ có tính chất tham khảo và không có giá trị đảm bảo.

RIO DE JANEIRO / BRASIL:
Tiết kiệm năm đầu*: 790.62 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm sử dụng: 26,142.64 EUR
*Giả định tính toán: diện tích cửa 30m²,
0.10€/kWh, tỉ lệ tăng giá: 5% / năm

MELBOURNE / ÚC:
Tiết kiệm năm đầu*: 865.11 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm sử dụng: 28,605.79 EUR
*Giả định tính toán 50m²,
0.18€/kWh, tỉ lệ tăng giá: 5% / năm

DUBAI /  Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập:
Tiết kiệm năm đầu*: 1,130,61 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm sử dụng:37,384.78 EUR
*Giả định tính toán: diện tích cửa 30m²,
0.07€/kWh, tỉ lệ tăng giá: 5% / năm

CAPETOWN / Nam Phi:
Tiết kiệm năm đầu*: 416.90 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm sử dụng: 13,785.23 EUR
*Giả định tính toán: diện tích cửa 40m²,
0.12€/kWh, tỉ lệ tăng giá: 5% / năm

MUMBAI / Ấn Độ
Tiết kiệm năm đầu*: 1,001.32 EUR
Tiết kiệm sau 20 năm sử dụng: 33,109.55 EUR
*Giả định tính toán: diện tích cửa 25m²,
0.08€/kWh, tỉ lệ tăng giá: 5% / năm
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Ưu Điểm Thương Mại Vượt Trội

CHẤT LƯỢNG - MADE IN GERMANY

TRÁCH NHIỆM VỚI MÔI TRƯỜNG

ĐỔI MỚI- SÁNG TẠO Ở MỨC ĐỘ CAO NHẤT

Tiết kiệm năng lượng- giảm thiểu chi phí sử dụng- bảo tồn tương lai với Aluplast

Bề dày kinh nghiệm và sự nghiên cứu phát triển
liên tục đóng một vai trò then chốt trong ngành
sản xuất cửa nhựa lõi thép uPVC. ALUPLAST
hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất uy tín và 
nổi tiếng nhằm tập trung vào các trọng tâm như
bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo
tối đa về chất lượng và độ chính xác.
Thanh nhựa uPVC của Aluplast được sản xuất theo 
tiêu chuẩn và thường xuyên được kiểm tra đảm bảo 
an toàn  chất lượng theo quy chuẩn của CHLB Đức.

Cửa sổ uPVC không chỉ sở hữu độ bền cao, lâu dài 
Mà còn có khả năng tái chế - đây chính là một lợi thế
lớn cho môi trường.
Nhựa có thể tái chế 100% mà không ảnh hưởng tới 
chất lượng. Dựa trên thực tế là cửa uPVC  được
sản xuất theo quy trình thân thiện với môi trường, cửa
uPVC có thể sản xuất từ các nguyên liệu tái chế, có thể 
tái sử dụng trong tương lai và có khả năng kéo dài vòng 
đời sử dụng.

Tổn thất năng lượng trong nhà ở, khoảng 40% thường phát 
sinh ở xung quanh khu vực cửa đi và cửa sổ. Những khu vực này 
của toà nhà cần được quan tâm trong vấn đề nâng cao tiết kiệm 
thất thoát năng lượng, giảm thiểu chi phí trong quá trình sưởi ấm
hoặc làm mát cho toà nhà. Cửa nhựa lõi thép uPVC của Aluplast 
phù hợp với các tiêu chí cao nhất của “ PASSIVEHOUSE - Nhà tiết 
kiệm năng lượng”.
Trên thực tế các sản phẩm của chúng tôi bảo đảm mức độ tiêu 
hao thất thoát năng lượng thấp nhất, đáp ứng các yêu cầu của 
tuyên bố EPD- Sản phẩm phù hợp với môi trường- theo tiêu chuẩn 
DIN ISO 14025 đã được phản ánh qua nghiên cứu sơ bộ về ảnh hưởng 
tác động tới  sức khoẻ và môi trường của cửa nhựa uPVC 
trong toàn vòng đời sử dụng.

Dựa trên bề dày kinh nghiệm được tích luỹ, chúng tôi cải tiến, 
sáng tạo và phát triển ra các sản phẩm có chất lượng cao nhất, 
nâng tầm và đặt ra những tiêu chuẩn chuyên môn mới trong 
ngành cửa nhựa. Aluplast đáp ứng những tiêu chí mang tính 
chất thời đại về cách nhiệt và cách âm, an toàn tiện lợi và thiết 
kế thẩm mỹ thời thượng. Lựa chọn sử dụng sản phẩm của 
chúng tôi là lựa chọn những sản phẩm có độ bền cao nhất, 
chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lý nhất và một thương hiệu 
bền vững với bề dày kinh nghiệm đáng chú ý nhất.
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aluplast - 
Nhà cung
cấp tổng thể
Công ty ALUPLAST được thành lập
năm 1982 bởi Ngài Manfred J.Seitz
tại CHLB Đức. Với mô hình kinh 
doanh linh hoạt, quy trình quyết định
nhanh, đặt trọng tâm vào sự hợp tác 
sâu rộng và toàn diện, nhanh chóng 
đưa ra thị trường những sản phẩm
phù hợp thị hiếu đã tạo đà phát triển 
cho thị trường toàn cầu của Aluplast.
Sản phẩm của chúng tôi đáp ứng mọi
nhu cầu của khách hàng, từ các  sản 
phẩm có giá thành hợp lý cho tới các 
giải pháp đặc biệt & cao cấp. 

Cho đến hôm nay, Aluplast vẫn bảo tồn được mô hình 
doanh nghiệp gia đình, được điều hành bởi Dirk và 
Patrick Seitz, các con trai của nhà sáng lập. Với các thành 
quả, giải pháp cửa sổ có chất lượng cao, Aluplast được 
biết đến là nhà tiên phong, dẫn đầu về công nghệ trong 
ngành cửa nhựa uPVC, hàng năm chúng tôi công bố và 
đưa ra thị trường những sản phẩm, giải pháp có tính sáng 
tạo vượt trội- một trong số đó là dòng sản phẩm mới nhất
energeto®, một hệ khung cửa có hiệu ứng năng lượng 
tốt nhất, hệ khung này sử dụng lõi nhựa dẻo gia cường 
được xử lý nhiệt và không có thành phần kim loại.
Hệ cửa đã được cấp bản quyền sáng chế và đạt nhiều 
giải thưởng cao quý là sản phẩm hợp tác giữa Aluplast 
và đối tác của chúng tôi- tập đoàn hoá học BASF. Hệ 

khung energeto®  cho phép chúng ta có thể sản xuất
một hệ cửa có cả hai tính năng cách âm cách nhiệt và 
tiết kiệm giá thành mà không cần gia cường bằng lõi thép
bên trong, điều mà từ trước tới nay chưa có hệ khung nào
đáp ứng được. Giá trị Uw có thể đạt tới 0.60w/m²K khi sử 
dụng khung hệ energeto®.
Trải qua nhiều thập kỷ xây dựng và phát triển, Aluplast 
đã tạo dựng một hệ thống mạng lưới với hơn 20 công ty,
chi nhánh sản xuất và phân phối trên toàn cầu. Ngày ngày, 
chúng tôi cung cấp những hệ khung cửa uPVC có 
chất lượng tốt nhất cũng như các dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ 
kỹ thuật chu đáo nhất tới khách hàng trên toàn cầu.

Dịch vụ và cải tiến sáng tạo MADE IN GERMANY
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IGS windows & doors

OffICe & SHOwrOOm · VĂN PHÒNG & SHOwrOOm CHÍNH:
237 LÊ TRỌNG TẤN, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM
Hotline: +84 (0) 977 515 572 · Office: +84 (0) 28 6674 3535
 
E-mail: info@igswindows.com · www.igswindows.com

HỆ THỐNG SHOwrOOm TrƯNG BÀY SẢN PHẨm IGS wINDOwS AND DOOrS:
1. Showroom Thiết kế Nhà đẹp Tín Đức
Địa chỉ: DP 41 Biệt Thự Dragon Pack, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Phước Kiển,  
Huyện Nhà Bè, TP. HCM
 
2. Showroom American Home Depot Quận 1
Địa chỉ: Tầng 3, Showroom American Home Depot, Số 4-6-8, Đường Calmette,  
Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
 
3. Showroom American Home Depot Quận 2
Địa chỉ: Tầng trệt, Showroom American Home Depot, 327 Nguyễn Duy Trinh,  
Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP. HCM 

CHI NHÁNH IGS wINDOwS & DOOrS TẠI HÀ NỘI:
Khu Thủy Nguyên, Khu đô thị Ecopark, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Hotline: +84 (0) 962 912 166


