






 Mỗi sự thay đổi của thiên nhiên đều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. 
Mỗi ngôi nhà thể hiện cách thức chúng ta thích nghi với tự nhiên. Những cánh cửa là cầu 
nối giúp chúng ta trao đổi với thiên nhiên, giúp chúng ta cảm nhận vẻ đẹp đồng thời bảo 
vệ chúng ta khỏi những đổi thay khắc nghiệt của tự nhiên.



INOUTIC/ Deceuninck

 Là tập đoàn hàng đầu thế giới có trên 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp thanh profile 
uPVC. Là một trong ba công ty sử dụng công nghệ đùn profile nhựa uPVC tốt nhất trên thế giới, INOUTIC đã có mặt 
tại hơn 75 quốc gia trên khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á.

1956  Được thành lập với tên gọi Deceuninck 
1975  Bắt đầu sản xuất profile cho cửa bằng vật liệu PVC 
1985  Thay đổi tên công ty thành Thyssen Polymer
2007 đến nay  Đổi tên công ty Thyssen Polymer thành INOUTIC/ Deceuninck

G-U Grestch Unitas

 Thành lập năm 1907, trụ sở chính đặt tại Ditzingen, CHLB Đức, tập đoàn G-U bao gồm trên 50 công ty sản 
xuất và phân phối tại 35 quốc gia với thương hiệu dẫn đầu toàn cầu: GU (phụ kiện xây dựng), BKS (ổ khoá, hệ 
thống đóng khoá) và FERCO (phụ kiện xây dựng). Hiện tập đoàn có khoảng 30.000 sản phẩm trong lĩnh vực công 
nghệ Cửa, hệ thống tự động.

1907    Viktor Gretsch thành lập công ty Hermann Gretsch GmbH và UNITAS 
              Metallwarenfabrik (nhà máy sản phẩm kim loại)
1924    Gretsch-Unitas đăng ký bằng sáng chế phụ kiện cửa trượt
1938    BKS phát triển lõi khoá tròn vẫn phổ biến ngày nay
1975    Gretsch-Unitas mua cổ phần tại FERCO, nhà sản xuất phụ kiện xây dựng 
              lớn nhất của Pháp
1979    Phát triển chốt khoá đa điểm GU-SECURY
1983    Tập đoàn sát nhập BKS, nhà sản xuất khóa nổi tiếng nhất của Đức 
              về ổ khoá, thiết bị đóng cửa, hệ thống đóng cửa và ổ khoá hoảng loạn
2006    BKS được vinh danh là “Thương hiệu thế kỷ“
2007    Thương hiệu có truyền thống: 100 năm công ty Gretsch-Unitas GmbH
               Baubeschläge

ĐỐI TÁC TRUYỀN THỐNG

Tr.6info@giaduc.com.vn



CÁC DỰ ÁN  ĐÃ THỰC HIỆN

Chung cư TDH Trường Thọ
Chung Cư TDH Phước Bình

Khách sạn La Sapinette Đà Lạt
Văn phòng và CLB Thanh niên Cụm Công nghiệp Dệt may Phong Phú

Văn phòng Nhà máy Dệt Kim Đông Phương

CÁC DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN

Dự án Khu nhà ở liền kề và chung cư Nhân Phú
Dự án Khu nhà ở liền kề và chung cư Tăng Phú

 THÔNG TIN CÔNG TY

• Tên công ty:  CÔNG TY CP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GIA ĐỨC 
• Tên tiếng Anh:  Gia Duc Trade and Manufacturing Corporation
• Tên viết tắt:  Gia Duc J.S.C
• Địa chỉ:   638 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long B, Q. 9, TPHCM
• Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất cửa nhựa cao cấp uPVC.
• Ngày thành lập: 01.11.2007
• Vốn đầu tư:  10 tỷ đồng Việt Nam
• Hình thức:  Công ty cổ phần 
• Trụ sở chính:   638 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long B, Q. 9, TPHCM
• Điện thoại:   083.7361878; Fax: 083.7361879 
• Showroom:   6B Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
           636 Xa lộ Hà Nội, P. Phước Long B, Q. 9, TP.HCM
•  Điện thoại:   08.3511 9254 • Fax: 08. 3511 9255
• Email:   info@giaduc.com.vn
• Website:  www.giaduc.com.vn
    www.skydoors.com.vn
    www.skywindows.com.vn

 THÔNG TIN NHÀ MÁY

• Địa chỉ:   638 Xa Lộ Hà Nội, P. Phước Long B, Q. 9, Tp. Hồ Chí Minh  
• Diện tích:   800 m2 
• Máy móc thiết bị:  Cung ứng bởi T&D DECA  
• Công nghệ sản xuất:  Sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Châu Âu
• Sản lượng:  25.000 m2 cửa/năm.        

GIỚI THIỆU CHUNG

Tr.5 Hotline: 0908.88.88.22
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1. Cửa nhựa uPVC là sự là chọn số 1 trong việc tiết kiệm điện năng hiệu quả. 
 Khoang trống trong thanh nhựa định hình (profile) đóng vai trò quyết định trong việc cách 
nhiệt và hạn chế thất thoát năng lượng hiệu quả. Ngoài ra PVC cũng là vật liệu có khả năng cách 
nhiệt và chống ồn tốt hơn các vật liệu khác. Ngôi nhà sử dụng hệ thống cửa với thanh profile uPVC 
có hiệu suất sử dụng năng lượng cao hơn do tiết kiệm nhiệt lượng bên trong và ngăn chặn nhiệt 
lượng từ bên ngoài xâm nhập vào. 

2. Cửa nhựa uPVC có tỷ lệ rất tốt giữa chi phí và lợi ích.
 Cửa nhựa uPVC cung cấp lợi thế chi phí rõ ràng từ chi phí bỏ ra ban đầu trên toàn bộ dòng 
đời sử dụng. Cửa gỗ và cửa nhôm cao cấp có giá thành cao hơn từ 20-30% so với cửa sử dụng 
thanh profile uPVC. Cửa nhựa dùng thanh profile uPVC cao cấp hàng đầu thế giới như Inoutic, 
Koemerling, Rehau...có độ bền lên đến 50 năm. Sử dụng cửa nhựa uPVC là giải pháp tiết kiệm 
đường dài.

3. Dễ dàng chăm sóc và bảo quản cửa nhựa uPVC.
 Cửa nhựa uPVC chất lượng cao rất dễ bảo quản và đòi hỏi tối thiểu việc bảo trì. Trong khi 
đó, cửa gỗ phải được đánh bóng cứ mỗi hai năm sử dụng và sơn lại sau năm năm. Cửa nhựa uPVC 
có sức chịu đựng cao trước các điều kiện thời tiết và ánh sáng. Để làm sạch khung cửa tất cả bạn 
cần chỉ là nước rửa chén thông thường vì những thuộc tính dễ dàng lau chùi bề mặt của thanh định 
hình.

4. Cửa nhựa uPVC có độ bền cao
 Trái ngược với cửa gỗ, cửa nhựa uPVC có tuổi đời phục vụ lâu dài nhờ khả năng chống biến 
dạng của nhựa uPVC với sự gia cố của lõi thép. Sử dụng cửa nhựa uPVC cao cấp là một hình thức 
đầu tư mà lợi nhuận là chi phí tiết kiệm được khi không phải thay thế hệ thống cửa định kì. Màu sắc 
và độ bóng của thanh nhựa uPVC cao cấp như Inoutic, Koemerling, Rehau, Veka...rất khó bị phai 
dưới tác động của thời tiết nhờ có thành phần PVC nhiều hơn các loại cửa nhựa khác.

5. Cửa nhựa uPVC thân thiện với môi trường.
 Cửa nhựa uPVC 100% có thể tái chế do đó tiết kiệm được tài nguyên. 40% trữ lượng gas 
và dầu trên thế giới dùng để sưởi ấm cung cấp năng lượng cho các tòa nhà trong khi chỉ có 4% 
dùng để sản xuất nhựa và 1% sản xuất nhựa uPVC. Bên cạnh việc tái chế, cấp độ ảnh hưởng đến 
môi trường trong sản xuất nhựa PVC thấp sẽ giúp cân bằng sinh thái và góp phần vào việc bảo vệ 
môi trường. Cửa nhựa uPVC sử dụng trong thời gian lâu hơn cửa gỗ và sản xuất chúng ít tiêu tốn 
năng lượng hơn. Sử dụng cửa nhựa uPVC sẽ hạn chế việc phá rừng lấy gỗ giúp cho bầu khí quyển 
trong lành hơn.

Khoang trống

Rãnh lắp gioăng cao suRãnh lắp phụ kiện kim khí

Chân ghép nối giữa các hệ profile

Rãnh lắp kính

Khoang chứa khí trơ

Nẹp cữ kính Hạt chống ẩm

Khoang chứa lõi thép

Kính

THANH NHỰA uPVC

Tr.7 Hotline: 0908.88.88.22
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ftt.roto-frank.com winkhaus.eu g-u.com yale.co.uk avocet-hardware.co.uk

Hệ thống chốt khóa đa điểm tối ưu:

 Đối với cửa sử dụng thanh nhôm hay 
nhựa, hệ thống khóa đa điểm là giải pháp tối ưu 
để đảm bảo các tiêu chí an toàn, kín khít, bền bỉ 
và dễ sử dụng. Sky Doors & Windows mang đến 
cho bạn những sản phẩm sở hữu thương hiệu 
đã được khẳng định trên thế giới về giải pháp 
khóa an toàn như G-U (BKS), Roto, Yale, 
Winkhaus.... Tùy thiết kế của bộ cửa, chúng tôi 
sẽ tư vấn và giúp bạn lựa chọn các sản phẩm 
khóa và hệ phụ kiện đi kèm theo hướng kinh tế, 
chất lượng hoặc cả hai. 

Lõi khóa hoạt động chính xác và bền bỉ:
 
 Chúng tôi cung cấp lõi khóa đa dạng 
chủng loại đến từ các nhà sản xuất có bề dày 
nghiên cứu và uy tín toàn cầu như BKS, Yale, 
Winkhaus....Mỗi loại phù hợp với thiết kế của 
từng bộ cửa và thói quen sử dụng của khách 
hàng nhưng vẫn đáp ứng tiêu chuẩn chung về 
tính dễ sử dụng, độ an toàn và thẩm mĩ cao.

HỆ THỐNG KHÓA VÀ PHỤ KIỆN

Tr.8info@giaduc.com.vn



 Kính là thành phần 
không thể thiếu trong kết cấu 
một bộ cửa sử dụng thanh 
profile uPVC. Để đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của khách hàng về 
tính an toàn, chắc chắn và thẩm 
mĩ của hệ thống cửa nhựa, Sky 
Doors & Windows chỉ sử dụng 
kính Việt Nhật vì đáp ứng được 
tất cả các tiêu chuẩn trên. 

 Chúng tôi cũng mang 
đến cho bạn phong phú sự lựa 
chọn về hình thức từ kính trong 
suốt đến phun cát mờ hay kính 
trang trí nghệ thuật. Về công 
năng như kính tôi cường lực, 
kính dán an toàn hay kính hộp 
cách nhiệt.

Tr.9
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 Sự sang trọng của một ngôi nhà không chỉ thể hiện ở thiết kế và vật dụng 
đắt tiền, nó còn thể hiện qua sự phối hợp màu sắc tinh tế và chi tiết tinh xảo của 
trang thiết bị. Để bạn - khách hàngcủa chúng tôi và nhà tư vấn thiết kế của bạn 
thỏa sức sáng tạo, chúng tôi mang đến những bộ sưu tập nhiều màu sắc, nhiều 
phong cách khác nhau của các hãng phụ kiện kim khí hàng đầu thế giới. Tất cả 
đều được thiết kế tối ưu cho việc sử dụng thường xuyên với cường độ cao mà 
không ảnh hưởng đến vẻ đệp của từng chi tiết.

HỆ THỐNG KHÓA VÀ PHỤ KIỆN

Tr.10info@giaduc.com.vn



Hệ cửa sổ mở quay
Kết hợp vách kính

Hệ cửa sổ mở quay - lật
Kết hợp vách kính

Hệ cửa sổ 
mở hất bên dưới

Hệ cửa sổ 
mở hất bên trên

Hệ cửa sổ 
mở quay, 
kết hợp 

vách kính vòm

Hệ cửa sổ 
mở quay lật

01. Hệ Mái kính và Vách kính
02. Hệ Cửa đi

03. Hệ Cửa sổ mở quay - lật
04. Hệ Cửa sổ mở trượt dọc

05. Hệ cửa đi mở quay
06. Hệ Cửa đi trượt

Hệ cửa sổ mở quay Hệ cửa sổ mở quay 
kết hợp 

vách kính bên trên

Hệ cửa sổ mở quay 
chia đố,
kết hợp 

vách kính bên trên

 Lựa chọn kiểu cửa là công việc 
quan trọng phải được ưu tiên hàng đầu 
trong quá trình thiết kế một ngôi nhà. Một 
bộ cửa được thiết kế kĩ lưỡng, cân đối 
không chỉ khiến ngôi nhà trở nên đẹp hơn, 
sang trọng hơn mà còn khiến người chủ 
nhà có cuộc sống khỏe mạnh hơn, gần 
gũi với thiên nhiên hơn. Mỗi một kiểu cửa 
vận hành theo một cách thức phù hợp với 
công năng mà nó đảm trách nhằm giúp 
cho người sử dụng tránh được những 
ảnh hưởng không mong muốn từ thiên 
nhiên. 

 Một bộ cửa được thiết kế hợp lí 
phải cân bằng được giữa việc bảo vệ 
người dùng và việc gắn kết người sử 
dụng với không gian tự nhiên bên ngoài. 
Cửa nhựa uPVC có khả năng đáp ứng 
những yêu cầu khó nhất về hình dáng cửa  
do kết cấu thanh đã được tính toán thiết 
kế linh hoạt.

Tr.11
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 Hệ thống cửa Sky Doors & Windows sử dụng thanh profile Inoutic thích hợp để thay thế, tân trang lại 
ngôi nhà do đáp ứng các tiêu chí như sau: 

• Hạn chế điện năng tiêu thụ, giảm chi phí
• Có giá trị cách nhiệt cao, đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch của Quy định tiết kiệm năng lượng 2012
• Thiết kế hiện đại, thanh lịch
• Linh hoạt trong việc biến đổi công năng để đáp ứng nhu cầu sử dụng và phù hợp với phong cách cá nhân của bạn. Bạn có thể 
chọn thanh nhựa mang kiểu dáng, màu sắc của gỗ khác nhau.

 Bạn sẽ tiết kiệm tài chính khi bạn thay cửa cửa nhựa, nó sẽ được chứng minh khi bạn trả hóa đơn tiền điện hàng tháng. 
Chi phí cho việc sơn, sửa cửa gỗ sẽ được loại bỏ mãi mãi. 

 Các chuyên viên của chúng tôi sẽ rất sẵn lòng để hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào và sẽ tư vấn cho bạn các kiểu cửa phù hợp với 
ngôi nhà bạn. Họ sẽ chứng minh cho bạn thấy quyết định sử dụng cửa nhựa uPVC của bạn là quyết định đúng đắn. 

 Việc thay cửa sẽ trở nên nhanh chóng, tiết 
kiệm chi phí hiệu quả và  đạt hiệu suất cao.
 Mục đích cải tạo hệ thống cửa bằng việc thay mới là 
một giải pháp khôn ngoan, tiết kiệm và chính xác. Cửa mới dễ 
dàng lắp đặt, bên cạnh việc giảm chi phí sưởi ấm trong nhiều 
năm tới, bạn còn đang bảo vệ môi trường. Việc thay cửa cũ 
được thực hiện từ 15-20 năm trước sẽ cho phép bạn giảm 
lượng thất thoát trong tiêu thụ nhiệt lên đến 40%. 

Ngăn chặn lên đến 30% 
nhiệt lượng từ mái nhà

Ngăn chặn lên đến 45% 
nhiệt lượng từ vách tường

Ngăn chặn lên đến 25% 
nhiệt lượng xuống tầng hầm

-30%

-45%
-25%
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Cửa đi một hoặc hai cánh mở quay
 Là kiểu cửa đi thông dụng nhất trên thị trường. Phù hợp với 
thói quen và phong cách thiết kế nhà ở truyền thống của người 
Việt. 

Ưu điểm: 

• Tận dụng tối đa không gian thoáng của ô cửa khi mở cửa. 
• Đảm bảo tối đa độ kín khít nhờ gioăng cao su kết hợp với hệ 
thống khóa đa điểm. Do đó cách âm và cách nhiệt tốt hơn. 
• Sử dụng bản lề 2-D hoặc 3-D cho phép cân chỉnh 2 hoặc 3 
chiều trong quá trình sử dụng tránh được tình trạng xệ cánh cửa.

Nhược điểm:

• Chiếm nhiều không gian bên ngoài khi mở cửa.
• Không được thiết kế để hạn chế mưa tạt khi mở cửa mà phụ 
thuộc vào mái che.
 

Tr.13
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Cửa sổ một hoặc hai cánh mở quay
 Là kiểu cửa thông dụng nhất trên thi trường. Phù hợp 
với thói quen và phong cách thiết kế nhà ở truyền thống 
của người Pháp và người Việt. 

Ưu điểm: 

• Tận dụng tối đa không gian thoáng của ô cửa khi mở 
cửa. 
• Đảm bảo tối đa độ kín khít nhờ gioăng cao su kết hợp với 
hệ thống khóa đa điểm. Do đó cách âm và cách nhiệt tốt 
hơn. 
• Sử dụng bản lề ma sát dạng chữ A, tạo khe thoáng lớn ở 
góc cửa do đó dễ dàng vệ sinh bên ngoài.

Nhược điểm:

• Chiếm nhiều không gian bên ngoài khi mở cửa.
• Không được thiết kế để hạn chế mưa tạt khi mở cửa mà 
phụ thuộc vào mái che.
 

 Thiết kế cửa mở quay sử dụng thanh nhựa 
uPVC và kính hộp chứa khí trơ là thiết kế tối ưu cho một 
không gian cần cách âm và cách nhiệt. Thiết kế này 
mang tính thẩm mĩ cao, dễ sử dụng, dễ bảo quản và vệ 
sinh. 
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Cửa đi mở trượt 
 Là kiểu cửa đi mang đến cho người dùng không gian gần 
gũi nhất với thiên nhiên. Cửa đi mở trượt được thiết kế sử dụng 
diện tích kính lớn, cho phép tối đa ánh sáng vào nhà và tầm nhìn 
rộng nhất ra bên ngoài.

Ưu điểm: 

• Cho tầm nhìn lớn nhất.
• Sử dụng ít phụ kiện. 
• Hạn chế tối đa ảnh hưởng đến không gian trong và ngoài nhà 
mỗi khi mở cửa.

Nhược điểm:

• Không tận dụng hết được ô cửa khi mở hết tối đa.
• Có rãnh bên dưới dễ đọc rác bẩn.
• Không được thiết kế để chia đố.
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Cửa sổ mở hất
 Là một trong những kiểu cửa sổ tối ưu cho nhu cầu cách 
âm cách nhiệt khi đóng, đồng thời phù hợp với các không gian 
cần ô thoáng để mở thường xuyên như khu vệ sinh, chung 
cư...Do được thiết kế để có thể hạn chế mưa tạt khi để mở nên 
kiểu cửa này rất thông dụng ở vùng khi hậu nhiệt đới mưa rào.

Ưu điểm: 

• Hạn chế tốt mưa tạt khi để mở.
• Cách âm, cách nhiệt tốt khi đóng.
• Thiết kế đơn giản, ít hư hỏng.

Nhược điểm:

• Không tận dụng hết được ô cửa khi mở hết tối đa.
• Không phù hợp với ô cửa lớn, nặng.
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 Ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm như 
Việt Nam, côn trùng như ruồi muỗi, gián kiến 
xâm nhập vào nhà là vấn đề được khách hàng 
của chúng tôi đặc biệt quan tâm. Với thiết kế 
thanh nhựa uPVC có thể dùng kết hợp lưới 
chống côn trùng, chúng tôi tự tin có thể giúp 
bạn loại bỏ triệt để mối lo ngại này.
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Vì sao nên sử dụng của nhựa uPVC?
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Để thỏa sức sáng tạo 
ngôi nhà như ý

Tr.19 Hotline: 0908.88.88.22



Cửa nhựa uPVC có khả năng tùy biến để đáp ứng mọi nhu cầu 
về từ hình dáng, màu sắc đến khả năng chịu lực và đa dạng về 
phương thức vận hành. Các kiến trức sư và nhà tư vấn thiết kế nội 
thất đã tìm thấy các ưu điểm vượt trội của uPVC so với các vật liệu 
khác để đưa vào thiết kế của mình. Các chuyên gia về môi trường 
đánh giá cao khả năng bảo vệ thiên nhiên và sức khỏe con người 
qua các đặc tính dễ tái chế của nhựa uPVC và nền công nhiệp sản 
xuất cửa nhựa đã góp phần hạn chế đáng kể nạn phá rừng lấy gỗ.

Tr.20info@giaduc.com.vn



Để gần gũi với thiên nhiên mà vẫn an toàn
Tr.21 Hotline: 0908.88.88.22



Các thiết kế cửa sử dụng nhựa uPVC có khả năng chịu lực cao 
nên phù hợp với việc sử dụng diện tích kính lớn giúp bạn có thể 
quan sát thiên thiên bên ngoài với góc nhìn rộng. Kính cường lực có 
độ cứng cao giúp bạn yên tâm với khả năng chống đột nhập. Những 
ô kính lớn giúp bạn tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và tận dụng 
năng lượng mặt trời để loại bỏ vi khuẩn do nấm mốc sinh ra.    
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Để tận hưởng

mà không lo lắng

Tr.23 Hotline: 0908.88.88.22



Hệ thống khóa đa điểm với lõi khóa được thiết kế, sản xuất với 
công nghệ cơ khí chính xác từ Châu Âu có độ bền lên đến hàng chục 
năm sẽ giúp bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và tài chính để thay thế, 
bảo dưỡng định kì. Thời gian và tài chính đó bạn có thể dành cho các 
thú vui và tiện nghi giúp bạn tận hưởng cuộc sống không lo toan.
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Để ra khỏi nhà

mà vẫn yên tâm

Tr.25 Hotline: 0908.88.88.22



Thiết kế cửa nhựa uPVC là thiết kế nhằm chống chọi với sự khắc 
nghiệt cửa thiên nhiên. Gioăng cao su chịu nhiệt với độ co giãn, đàn 
hồi bền bỉ kết hợp với hệ khóa đa điểm đảm bảo độ kín khít gần như 
tuyệt đối. Mọi tác động của môi trường từ bên ngoài như mưa, gió, hơi 
ẩm và nắng nóng sẽ không còn là mối lo của bạn mỗi khi phải rời xa 
ngôi nhà yêu dấu. 
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Để thành công
mang đến chất lượng sống

Tr.27 Hotline: 0908.88.88.22



Đối với văn phòng, công sở hay khu nghỉ dưỡng, tiếng ồn luôn là 
tác nhân rất lớn gây ảnh hưởng xấu đến năng suất công việc cũng 
như sức khỏe con người. Chất lượng công việc và cuộc sống sẽ 
được nâng cao khi bạn hạn chế được tác nhân này. Cửa nhựa uPVC 
với thiết kế khoang trống sẽ hỗ trợ bạn đắc lực trong việc giải quyết 
triệt để tiếng ồn.
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