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Quy cách s�n ph�m

Th�n c�a

  Trong/ngoài

  Min: 450mm, Max: 600mm

  1300mm-1400mm

  Tem ALUMI

  S25m2 = H5.0m x W5.5m

  L� cu�n b ng thp cán s
ng

  M�t b�ch/b�t ��u tr�c

  Đ�o chi�u kh�ng d�y cho h�p �i�u khi�n AD903/AA803.P

  Nan nh�m, ti�u chu�n 6063 T5

  Nan hai l�p �� dày nh�m 1.0mm

  S�n t�nh �i�n ngoài tr�i cao c�p c�a h�ng Tiger

  #08.14 (�� g�ch + n�u tr�); #08 (�� g�ch). C�i PC m�u K1, K2 ,K3, K4, K5, K6

  TD150 (#14 cho ca AL#08.14); (#08 cho ca AL#08)

  B ng nh�a PVC

  S7m2 = H2.5m x W2.8m

  Theo quy ��nh

  B�c carton ti�u chu�n

  P230

    Nh�m 6063 T5 S�n t�nh �i�n màu #07 (Ghi ��m)

  Tr�c phi 114x2.6mm

  C2.P d�ng HĐK AA803.P; C5 d�ng cho HĐK AD903

  MD (d�ng cho HĐK AA803.P)

  UPS P1000 (d�ng cho b� t�i AK/AH300/500); UPS P2000 (d�ng cho b� t�i 
AK/AH300/500/800)

  B� Sensor (d�ng cho HĐK AD903/AA803.P)

Ray

Ph� ki�n l�a ch�n th�m
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* GHI CHÚ:
• Các thông số có thể thay đổi mà không cần phải báo trước; Thông số độ dầy và trọng lượng của nan là giá trị trung bình +/-5% sai số do công nghệ 
đùn ép nhôm.     
• Khi khách hàng có yêu cầu đặt "Cửa ngoài tiêu chuẩn kích thước quy định" thì phải có xác nhận của phòng QLĐH Công ty Austdoor và phải chịu các 
chi phí phát sinh liên quan.   
• Do tiêu chuẩn chiều dài trục và ray, trong một số trường hợp trục và ray sẽ được hàn nối nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện Bảo 
hành của Nhà sản xuất.     
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