
BẢNG GIÁ
CỬA CUỐN
AUSTDOOR

Á P  D Ụ N G  T Ừ  T H Á N G  8 / 2 0 2 2



DÒNG SUPER S
Dòng cửa cuốn êm ái, an toàn được ưa chuộng hiện nay bởi thiết kế 
đồng bộ, tích hợp nhiều tính năng an toàn, thông minh, kết hợp với khe 
thoáng lớn mang lại cảm giác thông thoáng cho ngôi nhà. 

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

SUPER S6 dày 1.1-1.25 (màu #05, #25) (KT tối đa: H 5.5m x W6.0m) 3.320.000

SUPER S7 dày 1.2-1.35 (màu #24, #28) (KT tối đa: H6.0m x W6.5m) 3.487.000

SUPER S8 dày 1.3-1.45 (màu #15, #26) (KT tối đa: H6.0m x W7.0m) 3.708.000

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

Cửa cuốn Khe thoáng

DÒNG MEGA
Với thân cửa được ghép từ các nan nhôm bản lớn sở hữu thiết kế lỗ 
thoáng cải tiến, cửa cuốn Mega không những mang đến vẻ đẹp hiện 
đại cho mặt tiền mà còn đảm bảo khả năng đối lưu không khí, giúp cho 
tầng một ngôi nhà phố luôn thông thoáng.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

MEGA M70 dày 1.2-1.5mm (màu #15, #17) (KT tối đa: H6xW7m)
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) 

 3.340.000 

MEGA M71 dày 1.1-1.3mm (màu #03) (KT tối đa: H6xW6.5m) 
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) 

 3.220.000 

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

DÒNG BIGOS
Với thân cửa được thiết kế bởi các nan nhôm bản lớn 100mm có vát cạnh 
tạo ra nét thẩm mỹ khác biệt, Bigos là giải pháp cho các bộ cửa có kích 
thước “siêu trường” mà vẫn đảm bảo vẻ thẩm mỹ cho các công trình.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

BIGOS B100 dày 1.8-2.2mm (màu #05) (KT tối đa: H8xW9.5m)  5.660.000 

BIGOS B100s dày 1.4-1.8mm (màu #15, #16) (KT tối đa: H7xW8m) 3.480.000  

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

DÒNG COMBI
Combi là dòng cửa cuốn nan nhôm truyền thống với đa dạng mẫu mã, 
nhiều màu sắc lựa chọn, vận hành êm ái và được tích hợp nhiều tính 
năng an toàn.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

COMBI C70 dày 1.1-2.3mm (cải màu #02+#03) (KT tối đa: H6xW7m)  4.460.000 
COMBI S50i dày 1.2-1.3mm (màu #03) (KT tối đa: H6xW6m) 
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6)

 3.400.000 

COMBI S51i dày 1.0-1.1mm (màu #05) (KT tối đa: H5xW5.5m) 
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6)

3.200.000 

SUPERA S52i dày 0.9-1.0mm (màu #05) (KT tối đa: H5xW5m) 
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6)

2.330.000 

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray



DÒNG ECO E
Dòng sản phẩm cửa cuốn với đa dạng mẫu mã, màu sắc lựa chọn, vận 
hành êm ái, tích hợp ô xuyên sáng trên thân cửa và nhiều tính năng 
an toàn

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

ECO E50 dày 0.9-1.05 (màu #03, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.0m) 2.090.000
ECO E51 dày 1.0-1.15 (màu #02, #05) (KT tối đa: H 5.0m x W5.5m) 2.330.000
ECO E52 dày 1.2-1.3 (màu #03, #05) (KT tối đa: H6.0m x W6.0m) 2.630.000
TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Trục, Ray

DÒNG ALUROLL A
Dòng cửa cuốn đồng bộ với các lỗ thoáng nghệ thuật hình chữ nhật 
đan xen hình caro, tạo nét phá cách, hiện đại cho ngôi nhà. Bên cạnh 
đó, tích hợp nhiều tính năng an toàn, thông minh, giúp người dùng 
thuận tiện sử dụng.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

ALUROLL A60 dày 1.0-1.15mm (màu #05, #27) (KT tối đa: H5.0m x W5.5m) 2.810.000

ALUROLL A61 dày 1.1-1.25 (màu #02, #24) (KT tối đa: H5.5m x W6.0m) 2.965.000

ALUROLL A62 dày 1.2-1.35 (màu #15, #24) (KT tối đa: H6.0m x W6.5m) 3.101.000

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

DÒNG ALUROLL
ALUROLL là dòng cửa cuốn vừa đảm bảo công năng thông thoáng cho 
căn nhà vừa mang tới giải pháp kinh tế cho người sử dụng. Dòng cửa 
này cũng được tích hợp công nghệ truyền động Austmatic, đảm bảo 
an toàn cho các thành viên trong gia đình.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa cuốn nan nhôm A49i dày 0.9-1.1mm (màu #05) (KT tối đa: H5.5xW5.5m) 2.230.000 

Cửa cuốn nan nhôm A48i dày 1.1-1.2mm (màu #05) (KT tối đa: H6xW6m)
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6)

2.810.000 

Cửa cuốn nan nhôm A50 dày 1.3-1.4mm (màu #03) (KT tối đa: H6.5xW7m) 
(Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6)

3.220.000 

Cửa cuốn Khe thoáng

MÀU SẮC LỰA CHỌN CỬA CUỐN KHE THOÁNG

# 07 Ghi đậm # 15 Trắng sữa # 16 Chì đậm

# 17 Nâu đậm # 25 Ghi xám# 24 Cafe nâu # 27 Ghi đá# 26 Xám xanh # 28 Nâu cát

# 02 Vàng kem# 01 Trắng sứ # 05 Ghi sáng# 03 Cà phê

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc có thể khác. Vui lòng xem mẫu sản phẩm thực tế.



TẤM LIỀN - AUSTROLL
Với thân cửa dạng liền tấm bằng thép hợp kim mạ nhôm kẽm AZ150, 
Colorbond của BlueScope Steel – Australia, có dây polyguide chạy dọc 
thân cửa, Austroll là sản phẩm cửa cuốn không những vận hành êm ái, 
bền bỉ mà còn mang đến sự an toàn và thuận tiện cho người sử dụng.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Series 1 CB độ dày 0.53mm (màu #1, 2, 5, 6, 8) (KT tối đa: H5xW6m)  1.470.000
Series 2 AP độ dày 0.51mm (màu #1, 2, 5, 6) (KT tối đa: H5xW5.5m)  1.280.000 
Series 3 TM độ dày 0.5mm (màu #1, 6) (KT tối đa: H5xW5m) 1.060.000 
Series 4 EC độ dày 0.45mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW4.5m) 900.000 
Series 5 ECN độ dày 0.35mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW4.5m) 780.000 
TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Ray, Trục, Giá đỡ

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

AUSTROLL AL68 trục 33.5, dày 0.7-0.9 (màu #05) (KT tối đa: H 4.0m x W4.5m) 2.220.000
AUSTROLL AL68 trục 114, dày 0.7-0.9 (màu #05) (KT tối đa: H4.5m x W5.0m) 2.220.000
TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

TẤM LIỀN - AUSTROLL AL
Dòng cửa cuốn tấm liền êm ái, an toàn được ưa chuộng bởi sử dụng chất 
liệu nhôm vượt trội, độ bền và vững chắc cao, tích hợp nhiều tính năng 
an toàn, thông minh giúp thuận tiện cho người sử dụng. 

Ngoài các mẫu tiêu chuẩn 
được thiết kế bởi phần mềm 
chuyên dụng, đảm bảo tỷ lệ 
chuẩn xác & tính thẩm mỹ 
của mỗi bộ cửa, các nhân 
viên thiết kế chuyên nghiệp 
của công ty có thể thiết 
kế theo ý tưởng riêng của 
khách hàng.

MẪU GHÉP HÌNH NAN PC

Mẫu M1

Mẫu M4

Mẫu M2

Mẫu M5

Mẫu M3

Mẫu M6

Áp dụng cho: M70.PC, M71.PC, S50i.PC, S51i.PC, S52i.PC, A50.PC, A48i.PC

TRƯỢT TRẦN - OVERHEAD
Với cơ chế vận hành trượt trần giúp tiết kiệm chiều cao trần nhà, đồng 
thời bề mặt thân cửa được dập định hình các ô nổi kết hợp cùng các màu 
sắc trang nhã, Overhead là dòng sản phẩm cửa cuốn được ưa chuộng 
tại các nước Châu Âu với thiết kế chuyên dụng dành cho các gara ô tô 
có chiều cao trần hạn chế.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa cuốn Trượt trần OVERHEAD (màu #1, #8) (KT tối đa: H2.5xW4.5m)  4.040.000 

TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Ray, Giá đỡ

Cửa cuốn Tấm liền & Trượt trần



MÀU SẮC LỰA CHỌN CỬA CUỐN TẤM LIỀN

# 1 Trắng ngà # 2 Vàng kem # 4 Xanh ngọc

# 6 Xanh lá # 8 Vân gỗ# 5 Ghi

Đối với mô-tơ ARG.P, 
AH, AHV  (không bao 
gồm hộp điều khiển, 
tay điều khiển).

Đối với mô-tơ AK 
(không bao gồm hộp 
điều khiển, tay điều 
khiển).

Đối với thân cửa, hộp 
điều khiển, tay điều 
khiển và các linh kiện 
khác.

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Cửa cuốn Trong suốt AUSTVISION 2, PC 550 (KT tối đa: H4xW6m)  5.420.000 
TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

ĐƠN GIÁ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM (VND/M2 - chưa bao gồm thuế VAT 10%)

Khớp thoáng inox AUSTGRILL 1 (thanh inox vuông) (KT tối đa: H5xW6m)  5.600.000 

Khớp thoáng inox AUSTGRILL 2 (thanh inox tròn) (KT tối đa: H5xW6m) 2.545.000 
TIÊU CHUẨN SP ĐỒNG BỘ: Thân cửa, Khung, Trục, Ray

TRONG SUỐT - AUSTVISION
Austvison có kết cấu thân cửa được tạo nên từ các nan nhôm hợp kim 
cao cấp và tấm Polycarbonate trong suốt có độ bền cao, giúp cho cửa 
hàng của bạn phô bày được vẻ đẹp của hàng hóa bên trong ngay cả khi 
đóng cửa. 

Bảo hành

Cửa cuốn Trong suốt & Khớp thoáng

KHỚP THOÁNG INOX - AUSTGRILL
Austgrill sử dụng các thanh Inox 304 cao cấp ghép nối với nhau tạo 
thành bộ khung vững chắc có khả năng chống mài mòn, rỉ sét trong 
điều kiện khí hậu Việt Nam. Ưu điểm của dòng cửa này còn nằm ở các 
ô thoáng lớn giúp đón gió, đón nắng tự nhiên mà vẫn đảm bảo an toàn 
cho công trình của bạn.

Do kỹ thuật in ấn, màu sắc 
có thể khác. Vui lòng xem 
mẫu sản phẩm thực tế.



Bộ tời Cửa cuốn

TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TẤM LIỀN, TRONG SUỐT

Bộ tời đơn ARG.P-1L/R (dùng cho cửa diện tích <12m2) ARG.P-1L/R bộ 6.810.000

Bộ tời đôi ARG.P-2L/R (dùng cho cửa diện tích ≥12m2) ARG.P-2L/R bộ 7.970.000

Bộ tời AHV.2PL/R (dùng cho cửa có diện tích lớn) AHV.2PL/R bộ 8.300.000

BỘ TỜI NHẬP KHẨU (DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG)

Bộ tời AUSTDOOR S200, sức nâng 200kg S200 bộ 8.313.000

Bộ tời AUSTDOOR S300, sức nâng 300kg S300 bộ 8.920.000

Bộ tời AUSTDOOR AH300A, sức nâng 300kg AH300A bộ 9.850.000

Bộ tời AUSTDOOR AH500A, sức nâng 500kg AH500A bộ 10.600.000

Bộ tời AUSTDOOR AH800A, sức nâng 800kg AH800A bộ 20.460.000

Bộ tời AUSTDOOR AH1000A, sức nâng 1000kg AH1000A bộ 28.300.000

Bộ tời AH300A, nút bấm âm tường AT1 AH300A Bộ 9.970.000

Bộ tời AH500A, nút bấm âm tường AT1 AH500A Bộ 10.640.000

Bộ tời AUSTDOOR AH300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây) AH300A.P bộ 10.650.000

Bộ tời AUSTDOOR AH500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây) AH500A.P bộ 11.460.000

Bộ tời AUSTDOOR AH800A.P, sức nâng 800kg (đảo chiều không dây) AH800A.P bộ 21.630.000

Bộ tời AUSTDOOR AH1000A.P, sức nâng 1000kg (đảo chiều không dây) AH1000A.P bộ 29.700.000

Bộ tời AH300A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AH300A Bộ 10.790.000

Bộ tời AH500A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AH500A Bộ 11.570.000

Bộ tời YH1250 (380V, đảo chiều không dây) YH1250.P bộ 53.820.000

Bộ tời YH1500 (380V, đảo chiều không dây) YH1500.P bộ 57.920.000

Bộ tời YH2000.P (380V, đảo chiều không dây) YH2000.P bộ 76.340.000

BỘ TỜI LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM (DÀNH CHO CỬA CUỐN KHE THOÁNG, KHỚP THOÁNG)

Bộ tời AUSTDOOR AK300A, sức nâng 300kg AK300A bộ 7.150.000

Bộ tời AUSTDOOR AK500A, sức nâng 500kg AK500A bộ 7.460.000

Bộ tời AUSTDOOR AK800A, sức nâng 800kg AK800A bộ 9.920.000

Bộ tời AUSTDOOR AK300A, nút bấm âm tường AT1 AK300A bộ 7.250.000

Bộ tời AUSTDOOR AK500A, nút bấm âm tường AT1 AK500A bộ 7.520.000

Bộ tời AUSTDOOR AK300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây) AK300A.P bộ 7.550.000

Bộ tời AUSTDOOR AK500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây) AK500A.P bộ 7.840.000

Bộ tời AUSTDOOR AK800A.P, sức nâng 800kg (đảo chiều không dây) AK800A.P bộ 10.270.000

Bộ tời AUSTDOOR AK300A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AK300A bộ 7.700.000

Bộ tời AUSTDOOR AK500A (đảo chiều không dây, nút bấm âm tường AT1) AK500A bộ 7.970.000

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN

Bộ tời trượt trần AHV565 AHV565 bộ 7.324.000

TRUNG TÂM DỊCH VỤ AUSTCARE

 Tư vấn về sản phẩm và dịch vụ

 Tiếp nhận & xử lý khiếu nại khách hàng

 Tư vấn dịch vụ sửa chữa, bảo hành

 thông qua hệ thống Đại lý ủy quyền

Hãy gọi cho chúng tôi!

1900 6828



Phụ kiện & Lựa chọn thêm

© 2022. Tất cả nội dung, hình ảnh trong tài liệu này thuộc bản quyền của Tập đoàn Austdoor. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.
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TẬP ĐOÀN AUSTDOOR
        37 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội
        (024) 4455 0088

Nhà máy Hưng Yên
        Km7, Đường 39, TT Yên Mỹ, Hưng Yên              
        (0221) 357 0088

Nhà máy Nhơn Trạch
        Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1
        Phước Thiền, Nhơn Trạch, Đồng Nai
        (0251) 356 0016

Nhà máy Nghệ An
        Lô 14, KCN Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An
        (0383) 518 777

TÊN GỌI MODEL ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

DÀNH CHO CỬA CUỐN TẤM LIỀN, KHE THOÁNG, TRƯỢT TRẦN

Bộ lưu điện AD9 AD9 bộ 3.770.000

Bộ lưu điện AD15 AD15 bộ 4.800.000

Bộ lưu điện P1000 P1000 bộ 5.590.000

Bộ lưu điện P2000 P2000 bộ 7.270.000

Bộ lưu điện P3000 P3000 bộ 7.770.000

Bộ lưu điện E1000 E1000 bộ 4.180.000

Bộ lưu điện E2000 E2000 bộ 5.700.000

Mạch đèn báo sáng MD chiếc 340.000

Bộ khóa KH1 KH1 bộ 750.000

Bộ khóa KH2 KH2 bộ 510.000

Bộ khóa KH5 đồng bộ KH5 bộ 330.000

Tay điều khiển từ xa DK1 DK1 chiếc 510.000

Tay điều khiển từ xa DK2 DK2 chiếc 350.000

Tay điều khiển từ xa DK3 DK3 chiếc 692.000

Rơ le chống sổ lô RL bộ 79.000

Bộ chống nâng K008 bộ 370.000

Bộ còi báo động AC-C2 bộ 365.000

Còi báo động C6 C6 bộ 465.000

Bộ Camera + Hub Wifi (Austfly) CAM – HUB bộ 2.246.000

Ghi chú

• BẢNG GIÁ ÁP DỤNG CHO KHU VỰC TỪ ĐÀ NẴNG TRỞ VÀO NAM.
• Giá bán trên tính theo VNĐ, chưa bao gồm thuế VAT 10%.
• Cách tính diện tích thân cửa: S = Hpb x Wpb (Trong đó: Hpb là chiều cao phủ bì, Wpb là chiều rộng phủ bì cửa). 
• Khung kỹ thuật cửa nan nhôm Line - Art, Bigos, Mega, Combi được tính theo Ctc = Wpb + 150mm. Các trường hợp lớn hơn kích thước tiêu chuẩn sẽ tính thêm 500,000 

VNĐ/md phần khung hộp phát sinh.
• Đối vối bộ tời AH, AK mua theo thân cửa cuốn nan nhôm đã bao gồm: tính năng chống sao chép mã số mở cửa (ARC), đảo chiều đồng bộ.
• Đối với cửa cuốn thép tấm liền có diện tích < 7m2 sẽ tính thêm chi phí phát sinh 60,000 VNĐ/m2. Đối với cửa nan nhôm, cửa cuốn trong suốt, cửa cuốn khớp thoáng có 

diện tích < 7m2 phụ thu thêm 120,000 VNĐ/m2. Tổng giá trị một bộ cửa trượt trần có diện tích <8m2 được tính bằng tổng giá trị một bộ cửa trượt trần có diện tích 8m2.
• Đối với cửa cuốn thép tấm liền Austroll CB (Series 1) màu #8 (Vân gỗ), giá trên được áp dụng trong trường hợp cải màu. Trường hợp sử dụng toàn bộ màu #8, đơn giá 

sẽ được cộng thêm 30,000 VNĐ/m2 cho diện tích thân cửa.
• Đối với dòng cửa cuốn thép tấm liền, công ty không tính phụ thu đục lỗ thoáng 3 hoặc 5 hàng. Trường hợp khách hàng muốn đục nhiều hơn, cần đảm bảo trong tiêu 

chuẩn cho phép và có báo giá riêng.
• Đối với cửa BIGOS B100 có chiều rộng Wpb > 8m, ray đi theo cửa sẽ là ray H200TS.BI, công ty sẽ thu thêm tiền chênh lệch giữa giá ray H200TS.BI và ray H100TS.BI 

nhân với tổng số lượng ray theo cửa.
• Giá bán cửa cuốn thép tấm liền đã bao gồm ray U60NA.  Trường hợp sử dụng các loại ray khác sẽ được báo giá riêng.
• Giá bán các loại cửa cuốn nan nhôm Line – Art, Bigos, Mega, Combi là giá bao gồm: thân cửa theo kích thước phủ bì, khung kỹ thuật tiêu chuẩn, ray, trục. Chưa bao 

gồm bộ tời. Công ty không bán rời từng chi tiết và chỉ nhận bán cửa đồng bộ có bộ tời.
• Giá bán các loại cửa cuốn nan nhôm Aluroll là giá bao gồm: thân cửa theo kích thước phủ bì, khung kỹ thuật (nếu có), ray, trục. Chưa bao gồm bộ tời.
• Giá phụ kiện & lựa chọn thêm ở trên chỉ áp dụng khi mua cửa cuốn đồng bộ. Trường hợp mua rời sẽ tính thêm chi phí lắp đặt.
• Giá bán trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt. Đối với các trường hợp cửa ngoài tiêu chuẩn (Wpb > 6.5m), hoặc có khoảng cách ≥ 30km từ văn phòng Đại lý, 

chi phí vận chuyển & lắp đặt sẽ được báo giá riêng.
• Bảng giá có hiệu lực từ ngày 17/08/2022 cho đến khi có bảng giá mới thay thế.


