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LỜI GIỚI THIỆU
Lời đầu tiên Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư xây dựng An Bình (ABDOOR GROUP) gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
khách hàng đã tín nhiệm và tin dùng sản phẩm của công ty ABDOOR GROUP trong nhiều năm qua, cũng như lời
chúc hợp tác thành công và phát triển với các doanh nghiệp trong cùng ngành xây dựng trong và ngoài nước.
Sản phẩm chính của công ty là cửa nhựa lõi thép gia cường, cửa nhôm kính, cửa kính cường lực, cửa cuốn mang
thương hiệu ABDOOR GROUP. Công ty cam kết sẽ mang lại cho quý khách hàng những sản phẩm chất lượng cao
với dịch vụ tốt nhất.

SỨ MỆNH

TẦM NHÌN
Trở thành doanh nghiệp sản xuất, lắp đặt hệ thống cửa
hàng đầu Việt Nam.
Có tính chuyên nghiệp cao trong phong cách phục vụ
khách hàng.
ABDOOR GROUP ứng dụng công nghệ hiện đại nhất
để tạo ra những sản phẩm ưu việt về kiểu dáng, mẫu
mã, chất lượng phù hợp với khí hậu Việt Nam. Đồng
thời đạt được mục tiêu hạ giá thành sản phẩm, phục vụ
đa dạng nhu cầu khách hàng trong nước và quốc tế.

Nghiên cứu áp dụng công nghệ hiện đại và phù hợp
nhất vào sản xuất nội địa hóa sản phẩm, cung cấp cho
thị trường loại cửa chất lượng cao, giá thành thấp, góp
phần quan trọng xây dựng khônggian thoáng mát,
sang trọng cho công trình hiện đại.
Cung cấp dịch vụ bảo hành, bảo trì hoàn hảo, mang lại
cho khách hàng sự hài lòng và yên tâm sử dụng sản
phẩm của ABDOOR GROUP.

QUY TRÌNH CUNG CẤP DỊCH VỤ
Tìm hiểu nhu cầu khách hàng

Khảo sát & xác định nhu cầu thực tế của
khách hàng để tư vấn giới thiệu sản phẩm,
báo giá chính xác.

Cung cấp dịch vụ

Tư vấn thiết kế, lắp đặt đúng sản phẩm khách
hàng lựa chọn để công trình đạt được sự
hoàn hảo về chất lượng, kiểu dáng, góp phần
tạo nên vẻ đẹp hoàn mỹ cho công trình.
Đội ngũ kỹ thuật kết hợp với khách hàng
nghiệm thu kỹ thuật cũng như quy trình sản
phẩm.

Dịch vụ sau bán hàng

Cung cấp dịch vụ sau bán hàng hoàn hảo, tư
vấn, giải đáp những thắc mắc để khách hàng
yên tâm sử dụng dịch vụ sản phẩm.

CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP

Sản xuất lắp đặt cửa nhựa
uPVC lõi thép gia cường
mang thương hiệu ABDOOR
GROUP
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Thi công vách kính, cửa kính
thủy lực, phòng tắm kính

Sửa chữa bảo trì, cứu hộ cửa
cuốn 24h/24h

CỬA NHỰA AN BÌNH (ABDOOR GROUP)
Cửa nhựa uPVC lõi thép gia cường của ABDOOR GROUP với thương hiệu được sản xuất cấu thành từ các thanh
Profile, thép gia cường, kính và phụ kiện kim khí có chất lượng tốt nhất trên thị trường hiện nay.
Chính vì sự tiện lợi và tính thẩm mỹ cao mà cửa nhựa uPVC thương hiệu ANBINH SMARTDOOR nhanh chóng được
nhiều người tiêu dùng mến mộ.

Tính năng ưu việt
Cách âm, cách nhiệt
Chống lão hóa, không cong vênh
Tính chịu nước và độ kín khít cao

An toàn cháy
Đa dạng kích thước và kiểu dáng
Tiết kiệm điện năng - ít bảodưỡng

Cấu tạo chung

1. Khoang trống đóng vai trò cách âm cách nhiệt.
2. Khoang trống cách âm, cách nhiệt và để lắp lõi thép gia.
3. Chân rãnh liên kết với các loại profile khác.
4. Rãnh lắp gioăng cao su chuyên dụng
5. Rãnh để lắp các hệ phụ kiện kim khí chốt đa điểm.
6. Rãnh lắp các đệm kính, nẹp sập kính chuyên dụng với nhiều loại kính.
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Thép gia cường
Thép gia cường được liên kết nằm bên trong thanh nhựa định hình có cấu tạo C, U, G và hình hộp kín, được chế tạo bằng thép có
cường độ chịu lực cao.Thép gia cường có độ dày từ 1.2 đến 2mm và được liên kết suốt chiều dài thanh nhựa.

Phụ kiện kim khí
Sử dụng các loại phụ kiện kim khí như: Roto, GU (Đức), Hopo (Mỹ), GQ (Trung Quốc)
Hệ phụ kiện đồng bộ làm từ thép trắng không gỉ, với nhiều kiểu dáng và tính năng khác nhau. Hệ phụ kiện kim khí có thể cho phép
mở được nhiều kiểu như hất ra ngoài, quay ra ngoài, quay lật vào trong, mở trượt...
Hệ phụ kiện đồng bộ với chốt đa điểm, bản lề 3D, khóa chuyên dụng tạo cho các loại cửa nhựa Artdoor không chỉ đảm bảo độ an
toàn, tính chính xác cao trong sử dụng mà còn mang tính thẩm mỹ và khắc phục được các nhược điểm của các loại phụ kiện kim
khí thông thường.

Kính
Kính là một loại vật liệu cơ bản trong hệ thống cửa nhựa
uPVC và có 3 chủng loại chính là kính 1 lớp và kính hộp:
Kính một lớp: Thích hợp cho các loại cửa nhỏ hay vách
ngăn nhỏ với ưu điểm là giá thành thấp.
Kính hộp: Cấu tạo hai hoặc 3 lớp kính được liên kết với
nhau bằng khung cữ nhôm và keo; bên trong khoang
rỗng có khí Argon (khí trơ). Bên trong khoảng không đó
có thể tạo thêm các nan trang trí để làm tăng vẻ đẹp
hiện đại cho bộ cửa và ngôi nhà

Kính 1 lớp

Kính hộp

Kính dán an toàn: Là loại kính có cấu trúc đặc biệt với
2-3 lớp kính đơn được ép với nhau bằng màng film PVB,
sau đó được chưng ở nhiệt độ cao để tạo sự liên kết và sự
trong suốt cho tấm kính. Nhờ thế, loại kính này có nhiều
ưu điểm như: an toàn, chịu va đập mạnh, cách âm cách
nhiệt, hạn chế tia cực tím

Kính dán an toàn
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SẢN PHẨM CỬA NHỰA AN BÌNH

Cửa sổ mở trượt

Cửa sổ mở quay

Cửa sổ mở hất

Cửa sổ mở quay và mở lật

Cửa đi mở trượt

Cửa đi mở quay
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CỬA NHÔM KÍNH
Công ty CPTM&ĐT XD AN BÌNH là đơn vị tư vấn cung cấp, lắp dựng hệ thống giải pháp không gian và hệ cửa Nhôm
- vách kính cao cấp hàng đầu Việt Nam
Với đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động có kinh nghiệm làm việc lâu năm tại các Doanh nghiệp lớn chúng tôi đã
nhanh chóng tiếp cận, làm chủ được những công nghệ và giải pháp xây dựng tiên tiến nhất trên thế giới về gia công,
lắp dựng hệ cửa Nhôm – Vách kính.

Sản phẩm chính
Hiện nay ABDOOR GROUP Cung cấp và lắp đặt 02 dòng sản phẩm chính là Cửa Nhôm và Lam chắn nắng
Với sản phẩm cửa Nhôm, hiện nay Công ty đang cung cấp 03 mẫu sản phẩm cửa Nhôm chất lượng cao cho thị trường.
- Siêu cấp: Cửa nhôm sử dụng thanh profile và phụ kiện số 1 thế giới
- Cao cấp: Cửa nhôm sử dụng thanh profile nổi tiếng của hãng Xingfa và phụ kiện Kinlong
- Chất lượng cao: Sử dụng thanh profile của hãng Việt Pháp và phụ kiện Thiên Quang

Với dòng sản phẩm Lam chắn nắng AN BÌNH đang cung cấp 05 mẫu với
mã số TS 01 - TS 05:
• TS - 01: Cánh lam nhôm/thép không gỉ hình dẹt
• TS - 02: Cánh lam nhôm/thép không gỉ hình cánh cung
• TS - 03: Cánh lam nhôm/thép không gỉ hình viên đạn
• TS - 04: Cánh lam nhôm/thép không gỉ hình elip
• TS - 05: Cánh lam nhôm/thép không gỉ hình cánh máy bay
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CỬA NHÔM CAO CẤP XINGFA
Cửa đi mở quay hệ nhôm SINGFA
Cửa đi mở quay 1 cánh – 2 cánh - 4 cánh là dòng sản
phẩm cửa nhôm được sản xuất trên dây truyền công
nghệ hiện đại mang đến một sản phẩm chất lượng với
độ tinh xảo sắc nét. dùng cho biệt thư và nhà cao cấp
mang đến vẻ đẹp sang trọng trường tồn với thời gian.

Đặc điểm nổi bật
Cách âm, cách nhiệt và độ kín, khít cao
Cửa được thiết kế để có thể mở vào phía trong
hay ngoài
Thuận tiện cho việc vệ sinh, tiết kiệm chi phí
bảo dưỡng cửa.
Được tạo thành bởi hệ profile nhôm định hình
thiết kế các gân gia cường nhằm tăng khả năng
chịu lực
Bề mặt được bao phủ bởi lớp sơn tĩnh điện cao
cấp.
Bộ phụ kiện kim khí KINLONG đồng bộ tương
thích với hệ Profile đảm bảo cho cửa hoạt động
nhẹ nhàng, liên tục.
Kính: Lựa chọn kính đơn, kính an toàn, kính
cường lực, kính hộp …

Cửa đi mở trượt hệ nhôm XINGFA
Vật liệu cấu thành
Thanh profile: Được làm từ nhôm thanh định hình
cao cấp XINGFA hệ 93 Zhongkai aluminium
Product
Màu sắc: 02 màu cơ bản: Trắng sứ và Nâu sần
Kính: có độ dày từ 5mm đến 21mm
Hệ goăng EPDM kín khít
Phụ kiện KINLONG đồng bộ: tay nắm, thanh chốt,
bánh xe…

Đặc điểm nổi bật
Đảm bảo cách âm, cách nhiệt cùng độ kín, khít
cao.
Tiết kiệm không gian đóng/mở cửa, giúp tận
dụng tối đa diện tích cho ngôi nhà.
Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập.
Cho phép làm cánh cửa có kích thước lớn.
Giúp mở rộng không gian, tạo được tầm nhìn
bao quát cho công trình.
Dễ dàng vệ sinh & bảo dưỡng cửa.
Có khả năng chống ăn mòn và chịu đựng được
mọi thời tiết nhờ lớp xi mạ và sơn tĩnh diện.
Mang lại tính kinh tế trong sử dụng.
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CỬA NHÔM CAO CẤP XINGFA
Cửa sổ mở hất hệ nhôm SINGFA
Cấu tạo cửa sổ mở hất nhôm XINGFA:
Thanh profile: Được làm từ nhôm thanh định hình cao
cấp XINGFA hệ 55
Màu sắc: 02 màu cơ bản: Trắng sứ và Nâu sần
Kính: có độ dày từ 5mm đến 21mm
Hệ goăng EPDM kín khít
Phụ kiện KINLONG đồng bộ: tay nắm, thanh chốt …

Đặc điểm nổi bật
Cửa sổ mở hất được mở với góc tối đa 45 độ, có
thanh định vị giữ vị trí góc mở nên hoàn toàn
tránh được nguy cơ gió đập
Có tác dụng lấy thoáng không khí và không bị
hắt mưa hắt nắng
Thuận tiện cho việc lau chùi và tiết kiệm chi phí
bảo dưỡng cửa.
Bề mặt nhôm xingfa hệ 55 được sơn phủ nhằm
chống lại sự ăn mòn và phai màu dưới tác động
của thời tiết
Sử dụng thanh profile xingfa hệ 55 được ngăn
cách bởi lớp cách nhiệt cao bằng dải Polyamit,
cùng với hệ gioăng EPDM và phụ kiện kim khí
đồng bộ, do vậy mà có tính các âm, cách nhiệt
cao.
Khả năng chịu lực và độ an toàn cao.

Cửa sổ mở trượt hệ nhôm XINGFA
Tính năng ưu việt của cửa sổ mở trượt:
Tính cách âm: Cửa và vách được cấu tạo từ hợp
kim nhôm hãng Xingfa có cấu tạo nhiều
khoang trống kết hợp với hệ gioăng EPDM giúp
cách âm tốt, cách nhiệt cao.
Tính kín nước: Các ống dẫn nước hướng ra
ngoài được thiết kế trên khung cửa sẽ ngăn
nước chẩy vào bên trong một cách tối đa.
Tính kín khí: Sự kín khít tuyệt đối cản trở việc
lưư thông không khí lạnh ở trong và nóng ở
ngoài góp phần tiết kiệm chi phí điện cho điều
hoà.
Chịu áp lực gió: Sản phẩm chịu được áp lực gió
lên đến 1600 pascal, đủ điều kiện đảm bảo an
toàn cho những công trình nằm tại khu vực
nhiều gió bão.
Bảo dưỡng: Sản phẩm dễ lau chùi, dễ bảo
dưỡng và luôn giữ được vẻ đẹp hoàn hảo ban
đầu

Cửa sổ mở trượt hệ nhôm XINGFA
Cửa sổ mở quay của dòng sản phẩm cửa nhôm
XINGFA cao cấp là một trong những thiết kế
phổ biến trong kiến trúc hiện đại bởi những ưu
điểm nổi bật:
Định vị được vị trí góc mở (góc mở tối đa 90 độ)
Lấy tối đa độ thông thoáng
Không ảnh hưởng đến diện tích sử dụng của
căn phòng
An toàn, bền đẹp
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Đặc điểm nổi bật
Có thể lắp đặt tại bất cứ vị trí nào trong phòng
Đóng mở không ảnh hưởng đến không gian
Phù hợp cho việc sử dụng tại các toà nhà cao
tầng và các công trình dân dụng

CỬA KÍNH THỦY LỰC
Cửa kính cửa thủy lực là thế mạnh hàng đầu của chúng tôi, với kinh nghiệm nhiều năm thi công trên các công trình
lớn, chúng tôi hiểu rằng cửa kính thủy lực vẫn luôn là sự lựa chọn số 1 của đông đảo khách hàng. Chúng tôi cam
kết cung cấp sản phẩm cửa kính thủy lực chất lượng tốt nhất, bền đẹp và giá cả hợp lý đến qúy khách hàng.
Giá cả hợp lý, chất lượng tốt nhất, dịch vụ hoàn hảo, đội ngũ kỹ sư, công nhân cơ khí lành nghề nhiều năm kinh
nghiệm, đó là cửa kính thủy lực. Hãy đến với chúng tôi nếu bạn thật sự muốn được sở hữu những ô cửa kính thủy
lực tuyệt vời và hiện đại, sang trọng với giá rẻ nhất thị trường.

Với cửa thủy lực làm bằng hệ kính cường lực - kính Temper - kính tôi:
mang lại sự chắc chắn an toàn, chống ồn, khói bụi ô nhiễm giúp căn
nhà sáng hơn với ánh sáng tự nhiên... tạo lên sự sang trọng cho ngôi
nhà của bạn .
Nguyên vật liệu cấu thành cửa kính thủy lực:
- Kính đơn, kính dán an toàn, kính temper (cường lực).
- Bản lề thủy lực: newstar - nhật bản, VPP - Thái lan...
- Không hệ đỡ (kính temper) (H1)
- Hệ đỡ (càng cua) nhôm định hình (kính thường, dán an toàn)
- Tay nắm...
Phụ kiện cửa kính cường lực

Một vài hình ảnh sản phẩm mẫu
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MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Dự án tại Nhà máy Samsung Thái Nguyên

Dự án Trường Mầm non Mậu Lương - Hà Đông

Dự án tòa nhà EVN Hà Nội
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Dự án Nhà CT1-Khu CCGĐ quân khu 5-Đà Nẵng

Khu đô thị Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Dự án trường ĐH FPT - Hòa Lạc

Dự án VPGD Techcombank - Hà Nội

Công trình xưởng PREMIX VITAMINE

Dự án tòa nhà Star Tower

Dự án nhà dân dụng - Tây Hồ, Hà Nội
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MỘT SỐ KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
• Ngân hàng Maritime Bank Hà Nội
• Đại học Quốc Gia Hà Nội
• Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hà Nội
• Đại học Đại Nam,
• Đại học FPT
• Trường Mầm non Mậu Lương
• SAMSUNG Thái Nguyên
• Công ty CPXD BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH
• Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Hud1.
• Công ty TNHH Đầu tư xây dựng & sản xuất thương mại Minh Đức.
• Công ty CP Xây dựng Contech.
• Xí nghiệp xây lắp- Tổng công ty đầu tư phát tiền nhà & Đô thị - BQP.
• CT5 – Bộ Quốc Phòng ( Đà Nẵng)
• Và hàng ngàn công trình dân dụng tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Trụ sở
VPGD 1
VPGD 2
Điện thoại
Email
Website

: Tổ 2, La Khê, Hà Đông, Hà Nội
: Tổ dân phố Hoàng Văn Thụ - Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
: DV13-LK27 Yên Nghĩa - Hà Đông - Hà Nội
: 046.329.4463 - Di động: 0984.338.757
: anbinhwindoor@gmail.com
: http://abdoorgroup.com * http://cuacuonanbinh.com
http://cuanhuaanbinh.com

