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Aluminium door & window systems
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Kích thước và màu sắc sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước. / We reserve the right to alter specifications without notice.

all-glass Sliding System aLuTEC 100
Hệ THống Cửa TRƯỢT KínH aLuTEC 100

The all-glass sliding system aLuTEC 100 enables the 
individual parallel sliding panels to be moved horizontally 
to either one or both sides. on opening and closing of the 
first sliding panel, the other sliding panels are automatically 
opened and closed by integrated followers.

The floor-mounted construction means that wide openings 
can be achieved without additional roof supports. The 
lower ball-bearing mounted carriages ensure the optimum 
and smooth running of the individual sliding panels. Height 
compensation of the ceiling rail up to 20 mm and height 
adjustment of the rollers up to 5 mm allow the sliding system 
to compensate easily for structural sagging of the eaves 
or lintel without problems and permit a quick and simple 
installation.

Hệ thống cửa trượt kính aLuTEC 100 là hệ thống các tấm 
kính trượt dọc song song nhau theo 1 hoặc cả 2 hướng. 
Khi mở hoặc đóng cánh cửa đầu tiên những tấm khác sẽ tự 
động mở và đóng theo bởi bộ liên kết tích hợp.

Với cấu trúc chính gắn sàn nên việc mở rộng rất dễ dàng mà 
không cần đòi hỏi nhiều không gian phía trên trần. Bộ bánh 
xe trượt với vòng bi đảm bảo hoạt động mượt mà và êm ái 
cho các cánh cửa trượt. Chiều cao dôi ra của ray gắn trần 
lên tới 20mm cho phép điều chỉnh độ cao bánh xe trượt lên 
tới 5 mm một cách dễ dàng và đơn giản giúp cho hệ thống 
trượt mềm mại ngay cả khi cấu trúc bị võng xuống.
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System features aLuTEC 100
ĐặC Điểm Hệ THống aLuTEC 100

- Floor-mounted sliding system.
- Sliding to the left or right as desired.
- 15 mm panel construction depth.
-  With 1-, 2-, 3-, 4- or 5-track slide and guide rail.
-  Follower function for sliding panel means system is easy  
 to use.
-  Floor rail with anti-slip coating can be integrated into 
 the floor.
-  unobstructed living space.
-  internal or external locking of the sliding panels (optional).
-  unpressurised drainage and easy cleaning due to 
 optimum length of rails.
-  glazing with toughened safety glass.
-  Panel structure of 8 or 10 mm.
-  Powder coating (RaL) or eloxal (EuRaS).

- Hệ thống trượt gắn sàn.
- Đáp ứng yêu cầu trượt về bên phải hoặc trái.
- Độ sâu cấu trúc 15 mm.
- Với 1, 2, 3, 4, 5 thanh trượt chính và thanh dẫn hướng.
- Các tấm trượt với chức năng kéo theo đồng bộ
 hoạt động êm ái.
- Ray gắn sàn với lớp phủ chống trượt có thể tích hợp 
 với sàn.
- Không chiếm nhiều diện tích không gian sống.
- Khoá trong hoặc ngoài (tuỳ lựa chọn).
- Không đọng nước và dễ dàng lau chùi do chiều dài 
 tối ưu của ray.
- Sử dụng kính cường lực.
- Sử dụng cho kính dày 8 hoặc 10 mm.
- Lớp phủ sơn tĩnh điện hoặc oxy hoá điện phân nhôm.

unlock and slide the opening panel.
mở và trượt qua bên.

Easy displacement of the elements by
integrated followers.
Dễ dàng di chuyển với chức năng kéo 
đồng bộ tích hợp.

Large opening area with opened 
elements.
Khoảng không thoáng rộng sau khi mở 
hết các cánh hoàn toàn.



Sealing 
maximum transparency, permanent ventilation and protection 
against driving rain are ensured by a 25 mm covering of the 
panels when closed.

Khung bao
Tối đa tiết diện kính, thông gió ổn định và đảm bảo chống mưa 
thấm vào bởi nắp che 25mm khi cửa đóng lại.

Height compensation
The ceiling rail adjusts to height differences up to 20 mm in case 
of building subsidence at the upper construction.

Hiệu chỉnh chiều cao
Ray trượt gắn trần có thể điều chỉnh độ cao lên tới 20 mm trong 
trường hợp cấu trúc trên trần bị võng xuống.

Height adjustment
To compensate for structural variations the integrated rollers can 
be adjusted for height by up to 5 mm.

Điều chỉnh độ cao
Có thể điều chỉnh độ cao cấu trúc bánh xe tích hợp trượt dưới 
sàn lên tới 5mm.

Vertical frame
increased driving rain and wind resistance by vertical frame 
profiles with brush gaskets, available as option.

Khung bao dọc
Khung bao dọc với thanh đệm dạng chổi giúp chống mưa và gió 
xâm nhập (tuỳ chọn thêm).

Types of handles 
1 Plastic knob, 50mm
2 Stainless steel knob, 50mm
3 Stainless steel C-Pull handle, 80mm
4 acrylic glass handle

Các kiểu tay nắm
1. Tay nắm = nhựa, 50mm
2. Tay nắm = inox, 50mm
3. Tay nắm chữ C = inox, 80mm
4. Tay nắm = acrylic

Drainage and cleaning
a sloping floor construction and optimally shortened rail lengths 
permit unpressurised drainage and simple cleaning of the floor 
rail. The anti-slip coating ensures that the floor rail surface is safe 
to walk on.

Thoát nước và vệ sinh
Với cấu trúc nghiêng và độ dài ray trượt tối ưu cho phép thoát 
nước và vệ sinh cực kỳ đơn giản. Lớp phủ chống trượt đảm bảo 
bề mặt ray rất an toàn khi bạn bước lên đó.
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System details aLuTEC 100
CHi TiếT Hệ THống aLuTEC 100

1 2 3 4



Slide and turn systems enhance the attractiveness of any 
home through the contrast of glass and wall.

Their individually moveable, unconnected glass panels can be 
opened over the entire frontage and parked as a narrow stack 
on the side so that an impediment-free passage from inside to 
outside is ensured and visual appearance is not impaired. The 
opened panels require very little space.

Hệ thống trượt và xoay làm tăng thêm sự hấp dẫn cho bất kỳ 
ngôi nhà nào thông qua sự tương phản giữa kính và tường.

Các tấm kính là những vách ngăn di chuyển riêng biệt, mở ra 
toàn bộ không gian mặt tiền với việc xếp dọc các tấm vách 
kính vào 1 chỗ mà không tốn nhiều diện tích. Do đó hầu như 
không có sự ngăn trở nào cho lối đi từ trong ra ngoài và tạo ra 
một cái nhìn thật sự ấn tượng. 

Slide and Turn System aLuTEC 110
Hệ THống TRƯỢT Và xoay aLuTEC 110
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System features aLuTEC 110
ĐặC Điểm Hệ THống aLuTEC 110

- Low-wear and maintenance-free fittings.
- Different bottom tracks.
- Pressure-free drainage of bottom track by inclined floor
 construction.
- Catch channel at the inside of the bottom track to drain
 condensation water and cleaning materials.
- Top hung construction with a choice of flush or 
 weathered bottom track options.
- Horizontal running mechanism with triple stainless steel 
 ball bearings and carbon fibre-reinforced polyamide 
 wheels.
- inward or outward opening of the panels possible.
- Choice of panel partition and sliding direction.
- Height compensation of up to 22 mm (±11 mm).
- Double brush seal with plastic bridge at top and bottom 
 of the glass panels.
- airborne sound insulation up to Rw 34 dB according to
 Din En iSo 140-3.
- glass thickness of 6, 8, 10 mm.
- Screwed glazing for effortless future replacement of 
 glass.

- Độ bảo trì, bảo dưỡng thấp.
- nhiều loại ray dưới khác nhau.
- Thoát nước dễ dàng  cho ray dưới bởi cấu trúc có 
 độ nghiêng.
- Bộ chặn bên trong ray dưới giúp ngưng tụ nước đọng và 
 làm sạch.
- Cấu trúc treo trên, có thể chọn kèm ray dưới phẳng hoặc 
 có độ nghiêng.
- Bộ bánh xe trượt nằm ngang với 3 vòng bi inox và 
 bánh xe sợi các-bon.
- Có thể mở ra ngoài hoặc mở vào trong.
- Có thể lựa chọn vách ngăn và hướng trượt.
- Chiều cao cấu trúc dôi ra lên tới 22mm (±11 mm).
- Đệm khí đôi dạng chổi với đầu nối nhựa tại đỉnh và đáy 
 của mỗi tấm kính.
- Cách âm lên tớiRw 34 dB theo tiêu chuẩn 
 Din En iSo 140-3.
- Độ dày kính 6, 8, 10 mm.
- Vít bắt kính giúp dễ dàng thay thế.

Easy opening by turning knob.
Dễ dàng mở ra bằng tay nắm tròn.

Easy sliding and turning of individual
elements.
Dễ dàng trượt và xoay vách ngăn.

Large opening space if elements 
opened.
Khoảng không thoáng rộng sau khi mở 
hết các cánh hoàn toàn.
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Frameless all-glass system.
Hệ thống kính không khung.

Completely stainless steel carriage system.
Hệ thống bánh xe hoàn toàn bằng inox.

Screwed glazing, glass thickness of 6, 8 or 10 mm possible.
Vít bắt kính cho kính dày 6, 8, 10mm.

Turn knob.
Tay nắm.

Carriage recess with gap ventilation.
Bộ treo âm với khe thông gió

Height compensation profile allows a height 
adjustment of up to 22 mm.
Khung bao cho phép điều chỉnh độ cao tối đa 22mm

Corner angle continuously adjustable for upper 
rail and height compensation profile.
Bộ nối góc liền kề điều chỉnh chiều cao bù cho ray trượt trên.

System details aLuTEC 110
CHi TiếT Hệ THống aLuTEC 110



Sliding system is specifically designed for large size glass 
panels for rooftop terraces and winter gardens that are subject 
to stringent sealing and security requirements.

The aLuTEC 120 sliding door allows the individual sliding 
panels to be moved horizontally to one side or both in parallel. 
The individual sliding panels glide smoothly on ball-bearing 
mounted carriages for optimum performance. 

Hệ thống cửa trượt này được thiết kế đặc biệt với các tấm 
kính lớn cho sân thượng hay sân vườn là những nơi yêu cầu 
an toàn cao.

Hệ thống cửa trượt aLuTEC 120 cho phép các cánh cửa trượt 
ngang theo 1 hoặc 2 hướng song song nhau. mỗi cánh cửa 
trượt hoạt động rất êm và tối ưu nhờ vào bánh xe trượt có 
vòng bi.

Sliding System aLuTEC 120
Hệ THống Cửa TRƯỢT aLuTEC 120
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System features aLuTEC 120
ĐặC Điểm Hệ THống aLuTEC 120 

- non insulated aluminium system.
- Floor-mounted sliding system.
- Sliding to the left or right as desired.
- narrow exterior views: Frame 50 mm, casement 40 mm,
 glazing bar 70 mm.
- opening types: 2- or 3-track with up to 6 moving   
 casements.
- max. door casement height: 3,000 mm.
- max. casement weight: 180 kg.
- Construction depth: 2-track 65/50 mm, 
 3-track 115/50 mm.
- glazing thickness of 6 - 10 mm, 20 mm and 
 24 mm possible.

- Hệ thống nhôm không cách nhiệt.
- Hệ thống trượt gắn sàn.
- Trượt trái hay phải tuỳ ý.
- Khung viền nhôm rất nhỏ: khung bao 50 mm, 
 khung cửa 40mm, khung bao kính 70 mm.
- Các kiểu mở: 2 hay 3 ray trượt lên tới 6 cánh trượt.
- Chiều cao cửa tối đa: 3000 mm.
- Độ nặng cửa tối đa: 180 kg.
- Độ sâu cấu trúc: 2 ray 65/ 50 mm, 3 ray 115/ 50 mm.
- Độ dày kính 6 - 10 mm, 20 mm và 24 mm.

unlock and slide the opening panel.
mở và trượt các cánh.

Easy displacement of the elements by
integrated followers.
Dễ dàng di chuyển các cánh bằng bộ 
kéo đồng bộ tích hợp.

Large opening area with opened 
elements.
Khoảng không thoáng rộng sau khi mở 
hết các cánh hoàn toàn.
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Frame
non-insulated aluminium sliding system.

Khung bao
Hệ thống khung trượt nhôm không cách nhiệt.

Vertical frame
increased water- and wind tightness by three 
sealing levels within the labyrinth area.

Khung bao dọc
Tăng cường chống gió và nước với ron cửa 3 cấp độ.

Design
narrow exterior view of all profiles provides a 
homogenous optics.

Thiết kế
Khung nhôm bao rất nhỏ và đồng nhất cho cả hệ thống.

Types of handles
1 interior locking.
2 interior locking with lock.
3 Exterior pull handle.

Các kiểu tay nắm
1 Khoá nội thất.
2 Khoá nội thất với ruột khoá.
3 Tay nắm ngoại thất.

System details aLuTEC 120
CHi TiếT Hệ THống aLuTEC 120

1 2 3



Folding system aLuTEC 130 can offer large-scale glazing which 
open and close comfortable by meaning of the interconnected 
panels - a transparent all-rounder with the guarantee of quality 
and longevity.

Hệ thống cửa trượt xếp aLuTEC 130 có thể sử dụng cho các 
tấm cửa kính lớn mà vẫn đóng mở êm ái bởi các phụ kiện mạnh 
mẽ chắc chắn đảm bảo chất lượng và tuổi thọ cho công trình.

Folding System aLuTEC 130
Hệ THống Cửa TRƯỢT xếP aLuTEC 130
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System features aLuTEC 130
ĐặC Điểm Hệ THống aLuTEC 130 

- Flush aluminium construction.
- Perfectly matching components.
- Low construction depths and slim profile designs.
- Choice of inward or outward opening folding panels.
- Panel distribution and folding direction of panels 
 freely selectable.
- Storm-proof and burglary-resistant metal fittings.
- Height of element up to 3,500 mm.
- Various glazing types, lock types, colours, finishes, 
 types of wood, etc. possible.

- Cấu trúc nhôm phẳng.
- Các bộ phận kết nối hoàn hảo.
- Độ sâu cấu trúc nhỏ và thiết kế khung nhỏ.
- Có thể lựa chọn trượt xếp mở ra hoặc mở vào trong.
- Có thể phân bố và hướng trượt các cánh.
- Phụ kiện kim loại chống mưa gió và chống trộm.
- Chiều cao lên tới 3500 mm.
- Đa dạng các loại kính, khoá, màu sắc, gỗ…

Easy opening of the first panel.
Cánh đầu tiên mở ra dễ dàng.

Folding of the connected elements.
Trượt xếp các cánh cửa.

Parking of the folded panels.
Khu vực xếp các cánh.
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Frame
non-insulated aluminium sliding system.

Khung bao
Hệ thống khung trượt nhôm không cách nhiệt.

Fitting
Burglar resistant fittings.

Phụ kiện
Phụ kiện chống trộm.

Panel catcher
For additional security to fix the pass door to the adjacent panel.

Phụ kiện giữ cửa
giúp cho cánh cửa liền kề an toàn hơn khi đóng.

System details aLuTEC 130
CHi TiếT Hệ THống aLuTEC 130
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awning Windows, Casement Windows and Fixed 
glazing aLuTEC 140
Cửa Sổ mái Hiên, Cửa Sổ KínH Và KínH Cố ĐịnH aLuTEC 140

an awning window is appropriate for many architectural 
styles with an intriguing appearance when grouped with 
other window types. it is hinged at the top and opens 
outwards from the bottom in an upwards swing.

a casement window is the perfect complement to the 
simplicity of modern design, while also providing maximum 
ventilation. This type of window is hinged on either side so 
the sash opens outwards, to the right or left, in a swinging 
motion.

Cửa sổ mái hiên được đánh giá cao trong nhiều phong cách 
kiến trúc với bề ngoài hấp dẫn khi nằm giữa các kiểu cửa sổ 
khác. Bản lề gắn trên và mở hướng ra ngoài, khi mở cánh 
cửa sẽ hướng lên trên.

Cửa sổ kính là sự bổ sung hoàn hảo cho thiết kế đơn giản 
hiện đại, trong khi đó còn tạo sự thông thoáng tối đa. Với 
loại cửa này bản lề gắn ở cạnh bên trái hoặc phải mở ra bên 
ngoài.
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overview of available colours
Tổng quan Về màu SắC Có Sẵn

White
#21880

Infinity White
#KL1002525

P90098AN P90042AQ Snoe Cream
#21800

Milk Cream
#21089

P90025AN P70315AN Titaniun Silver
#KL1002835

P7003AQ Munich Grey
#21080

P90097BN

P70160BQ P90079WQ Warm Grey
#21087

Nut Brown
#KL1016116

Brown
#KL1018489

P70441BQ

Monkey Pod
#9103402

Golden Teak
#9061402

Brown Teak
#9061403

Red Teak
#9061406

Makha Wood
#9154403

P80011AN P80002AN Aztec Grey
#KL1002822

Zagros
#KL1018387

Silver Sahara
Metallic
#KL1026002

Silver Sparkle
Metallic
#KL1016937

P70369XN Eagle Black
#21081
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