Nên sử dụng cửa kính cường lực loại nào

Nhờ những ưu điểm vượt trội như: Độ bền cơ học cao, lắp đặt nhanh gọn, tính thẩm mỹ cao, dễ tùy biến
theo không gian....hiện nay cửa kính cường lực đang ngày càng được sử dụng rộng rãi, có thể bắt gặp loại
cửa này ở các cửa hàng, shop thời trang, cửa đi trong văn phòng, các đại sảnh,...

Để trả lời cho câu hỏi nên lựa chọn cửa kính cường lực loại nào, bạn cần phải biết có bao nhiêu loại cửa
kính cường lực, mỗi loại có đặc điểm gì, điều này khá quan trọng, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, ưu điểm
các loại cửa và vị trí lắp đặt mà lựa chọn sử dụng loại cửa phù hợp.
Phân loại theo kiểu mở:
Cửa kính cường lực có 2 loại: Loại cửa mở quay (Cửa thủy lực) và Cửa trượt (Trượt ray treo & Trượt tự
động)
1. Cửa mở quay (Cửa thủy lực)
Cửa thủy lực được lắp đặt tạo không gian rộng mở hơn, không che khuất tầm nhìn, cách âm với bên ngoài
tốt. Loại cửa này chủ yếu thích hợp được lắp đặt tại các đại sảnh, cửa chính của hộ gia đình, shop thời
trang, cửa hàng... Cửa thủy lực với cánh mở quay, góc quay mở lớn, thường chỉ áp dụng cho nơi có không

gian rộng, đảm bảo yêu cầu đủ để có thể mở cửa dễ dàng không bị va đập.
Ưu điểm:
- Thi công nhanh, độ bền cao, dễ dàng điều chỉnh.
- Tính thẩm mỹ cao.
Nhược điểm:
- Do là cửa mở quay nên tốn nhiều diện tích khi mở.
- Sau một thời gian dài sử dụng có thể bị xệ cánh mở ( dễ khắc phục ).
2. Cửa trượt ray treo
Cửa trượt ray treo cánh cửa trượt sát vách kính cố định giúp tiết kiệm diện tích, không ảnh hưởng đến việc
bày đồ, bày sản phẩm. Đặc biệt phù hợp lắp đặt ở những nơi diện tích hẹp. Cửa lùa trượt treo thường được
sử dụng ngăn văn phòng, phòng bếp với phòng khách, ngăn chia phòng khách...
Ưu điểm:
- Tiết kiệm diện tích do cánh mở sát vách cố định.
- Ứng dụng được trong nhiều vị trí: ngăn phòng bếp với phòng khách, ngăn phòng khách với khu để xe...
- Tiết kiệm chi phí hơn cửa mở quay
Nhược điểm:
- Tính thẩm mỹ không cao do thanh Inox và kẹp xuất hiện nhiều trên cửa.
Với những thông tin trên, chắc hẳn Quý khách hàng đã hình dung được loại cửa kính cường lực phù hợp
cho mình!

Bài viết liên quan

Sản phẩm từ nhôm kính và những lưu ý khi sử dụng

Cách làm sạch nhôm kính

Ứng dụng của nhôm kính trong kiến trúc
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