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Lecmax steel door products are designed with suitable, �rm and stable 
installation methods. Lecmax has a team of professionally trained and fully 
equipped workers, ensuring the right installation, creating the perfect value 
for the product.

GIỚI THIỆU
Introduction

Cửa thép Lecmax có nhiều ưu điểm vượt trội: độ bền cao, không cong vênh, không mối 
mọt, chịu được tác động từ môi trường, màu sắc đa dạng, thiết kế tinh tế với các kiểu dáng, 
hoa văn phù hợp cho nhiều loại không gian khác nhau. Sử dụng cửa thép Lecmax góp phần 
vào công tác bảo vệ môi trường giúp giảm thiểu sử dụng các sản phẩm từ gỗ tự nhiên.

Lecmax có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, có thể tư 
vấn và thiết kế cho khách hàng trong suốt các giai đoạn 
khác nhau của dự án. Nhằm đảm bảo các hạng mục cửa 
được trang bị đúng cách. Việc tư vấn phù hợp cũng quan 
trọng như chính chất lượng của sản phẩm.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, dây chuyền máy móc 
hiện đại tự động hóa cao, đội ngũ cán bộ công nhân viên 
lành nghề, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9000:2015. Lecmax luôn đảm bảo các sản phẩm đưa ra 
thị trường đều đạt chất lượng cao, ổn định và đúng tiến 
độ.

Sản phẩm cửa thép Lecmax được thiết kế các phương 
pháp lắp đặt phù hợp, chăc chắn, ổn định. Lecmax có đội 
ngũ công nhân được đào tạo chuyên nghiệp và trang bị 
đầy đủ, đảm bảo cho việc lắp đặt đúng quy cách, tạo nên 
giá trị hoàn hảo cho sản phẩm.

Lecmax steel door is a door with many outstanding advantages: high strength, no warping, termite, resistant to environ-
mental impacts, diverse colors, delicate design with appropriate designs and patterns. suitable for many di�erent types of 
space. Using Lecmax steel doors helps reduce the use of natural wood products thereby contributing to environmental protec-
tion  reducing the use of natural products.

Lecmax has a highly specialized technical team who can advise and 
design customers throughout the various stages of the project. To ensure that 
door items are properly �tted. Appropriate advice is as important as the quali-
ty of the product itself.

With more than 15 years of experience, high-tech modernized machinery 
line, a team of skilled employees and ISO 9000: 2015 quality management 
system. Lecmax always ensures that the products marketed are of high quali-
ty, stable and on schedule.
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Doors

Cửa thép chống cháy Lecmax được thử nghiệm và chứng nhân bởi Cục Cảnh sát PCCC và CNCH. 
Lecmax �re-proof steel doors are tested and certi�ed by the Fire Prevention and Rescue Police Department

Để đáp ứng nhu cầu an toàn, phòng cháy và thoát nạn cho các công trình, Lecmax sản xuất 
và cung cấp các sản phẩm cửa thép chống cháy đảm bảo theo các tiêu chuẩn đồng thời đảm 
bảo sự tinh tế và tiện lợi trong quá trình sử dụng.

To meet the needs of safety, �re prevention and escape for buildings, Lecmax manufactures and supplies 
�reproof steel door products that comply with standards while ensuring sophistication and convenience in using.

Hình ảnh thử nghiệm cưa chống cháy/Testing

01 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

02 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

03 – Độ ổn định cao/ high stability

04 – Độ bền vượt trội/ Outstanding durability

05 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/ Various colors and designs



Khung cửa/Frame Cánh cửa/Leaf Khóa cửa/Lock

Tay co
Door closer

Chốt âm
The hinge under, �xed the secondary door

Bản lề/Hinge

Ô kính/Glass window
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Khung cửa: Khung cửa tiêu chuẩn liền khối đảm bảo độ cứng vững, tính ổn định cao. Với 
6 loại biên dạng khung tiêu chuẩn phù hợp cho các vị trí không gian khác nhau.

Door frame: Standard monolithic door frame ensures solid rigidity, high stability. With 5 types of standard frame 
pro�les suitable for di�erent space positions.

Gioăng cửa: Hệ gioăng được sản xuất từ vật liệu cao xu tổng hợp và được cài vào các khe 
trên khung giúp cho khung và cánh cửa được kín khít, đồng thời với hệ gioăng này giúp cửa 
đóng mở được êm ái, cách âm, cách nhiệt và ngăn khói.

Door gaskets: Gaskets are manufactured from synthetic rubber materials and are installed in the slots on the 
frames to keep the frames and doors tight, and this gasket helps the doors open smoothly, soundly, insulate and 
prevent smoke.

Cánh cửa: Mặt cánh cửa tiêu chuẩn được sản xuất bằng thép nguyên tấm, bên trong được 
bố trí hệ xương thép và vật liệu ngăn cháy đảm bảo khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn, 
độ ổng định cao, cứng vững.

Door leaf: Standard door surface is made of steel sheet, inside is arranged with steel skeleton and �re-proof 
material to ensure �re resistance according to the standard, high stability and stability.

Khóa cửa tiêu chuẩn: Khóa cửa tiêu chuẩn được sản xuât bằng thép không gỉ đảm bảo 
khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn, an toàn và bền vững.

Standard door lock: Standard door lock is manufactured in stainless steel to ensure �re resistance in accordance 
with standards, safety and durability.

Bản lề tiêu chuẩn: Lecmax sử dụng bản lề bi 4 lá hoặc bản lề trụ được sản xuất bằng thép 
không gỉ, đảm bảo khả năng chịu tải lớn, độ bền xoay cao.

Standard hinges: Lecmax uses 4 ball hinges or cylindrical hinges manufactured in stainless steel, ensuring a 
large load capacity, high rotational strength.

Tay co thủy lực: Lecmax sử dụng tay co thủy lực đóng mở tự động, không dừng đảm bảo 
cho cửa luôn ở trạng thái đóng.

Hydraulic door closer: Lecmax uses the manual hydraulic door closer  to open and close automatically,  without 
stopping, to ensure the door is always closed.

Chốt âm: Làm bằng thép không gỉ, lắp âm trong cánh, được sử dụng với cửa 2 cánh với 
một bộ cố định hai điểm trên dưới.

Negative pin: Made by stainless steel, concealed in wing, used with 2-wing doors with a two-point �xing on top.
Ô kính: Với một số vị trí cụ thể, cửa thép Lecmax được thiết kế với các ô kính phù hợp với 

mục đích và yêu cầu trong quá trình sử dụng. Các ô kính này bắt buộc phải sử dụng kính 
chống cháy.

Glass windows: With a number of speci�c locations, Lecmax steel doors are designed with glass windows that 
are suitable for the purpose and requirements during use. It is required to use �re-proof glass.



T60 Cửa thép chống cháy/�re-rated door
LM FSD60

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

50mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

LM FSD60

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.200- 2.750
Up to 2.850

Up to 2.750

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

T60

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Cửa chống cháy/Fire-rated door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 50mm

0.7mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls 

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/without seal

Lecmax

LM FSD60

110mm

100mm

100mm

150mm

35dB

Vật liệu ngăn cháy/Fire-proof material Thạch cao / Gypsum board

40dB

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door



T60 Cửa thép chống cháy/�re-rated door
LM FSD60

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

50mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

LM FSD60

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.200- 2.750
Up to 2.850

Up to 2.750

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

T60

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Cửa chống cháy/Fire-rated door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 50mm

0.7mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls 

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/without seal

Lecmax

LM FSD60

110mm

100mm

100mm

150mm

35dB

Vật liệu ngăn cháy/Fire-proof material Thạch cao / Gypsum board

40dB

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door

T90 Cửa thép chống cháy/�re-rated door
LM FSD90

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

50mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

Cửa chống cháy/Fire-rated door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 50mm

0.8mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/without seal

LM FSD90

110mm

100mm

100mm

150mm

35dB

Vật liệu ngăn cháy/Fire-proof material Thạch cao / Gypsum board

40dB

Lecmax

T90

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door

LM FSD90

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.200- 2.750

Up to 2.750

Up to 2.850

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height



T120 Cửa thép chống cháy/�re-rated door
LM FSD120

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

60mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

T120

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Cửa chống cháy/Fire-rated door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 65mm

1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.6mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/without seal

LM FSD120

140mm

140mm

140mm

140mm

35dB

Vật liệu ngăn cháy/Fire-proof material Thạch cao / Gypsum board

40dB

Lecmax

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door
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Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf

LM FSD120

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.200- 2.750

Up to 2.750

Up to 2.850

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height



T120 Cửa thép chống cháy/�re-rated door
LM FSD120

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

60mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

T120

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Cửa chống cháy/Fire-rated door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 65mm

1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.6mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/without seal

LM FSD120

140mm

140mm

140mm

140mm

35dB

Vật liệu ngăn cháy/Fire-proof material Thạch cao / Gypsum board

40dB

Lecmax

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door
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Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf

LM FSD120

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.200- 2.750

Up to 2.750

Up to 2.850

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height



CÁC DẠNG CỬA TIÊU CHUẨN
Standard door types
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CỬA THÉP CHỐNG CHÁY/�re-rated door
LM FSD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Chống cháy
Fire - retarding

50/60mm

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color

FSD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

35-40dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door

13



01 – Chống cậy phá đột nhập/Break in resistant

02 – Độ ổn định cao/High stability

03 – Độ bền vượt trội/Outstanding durability

04 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/Various colors and designs

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG
Multifunction Steel Doors

Cửa thép đa chức năng được thiết kế nhằm phù hợp với các vị trí phòng kỹ thuật và phòng 
chức năng của công trình. 

Multi-function steel doors are designed to suit the positions of technical rooms and functional rooms of project.

14



01 – Chống cậy phá đột nhập/Break in resistant

02 – Độ ổn định cao/High stability

03 – Độ bền vượt trội/Outstanding durability

04 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/Various colors and designs

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG
Multifunction Steel Doors

Cửa thép đa chức năng được thiết kế nhằm phù hợp với các vị trí phòng kỹ thuật và phòng 
chức năng của công trình. 

Multi-function steel doors are designed to suit the positions of technical rooms and functional rooms of project.
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Khung cửa: Khung cửa tiêu chuẩn liền khối đảm bảo độ cứng vững, tính ổn định cao. Với 
6 loại biên dạng khung tiêu chuẩn phù hợp cho các vị trí không gian khác nhau.

Door frame: Standard monolithic door frame ensures solid rigidity, high stability. With 5 types of standard frame 
pro�les suitable for di�erent space positions.

Gioăng cửa: Hệ gioăng được sản xuất từ vật liệu cao xu tổng hợp và được cài vào các khe 
trên khung giúp cho khung và cánh cửa được kín khít, đồng thời với hệ gioăng này giúp cửa 
đóng mở được êm ái, cách âm, cách nhiệt và ngăn khói.

Door gaskets: Gaskets are manufactured from synthetic rubber materials and are installed in the slots on the 
frames to keep the frames and doors tight, and this gasket helps the doors open smoothly, soundly, insulate and 
prevent smoke.

Cánh cửa: Mặt cánh cửa tiêu chuẩn được sản xuất bằng thép nguyên tấm, bên trong được 
bố trí hệ xương thép và vật liệu ngăn cháy đảm bảo khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn, 
độ ổng định cao, cứng vững.

Door leaf: Standard door surface is made of steel sheet, inside is arranged with steel skeleton and �re-proof 
material to ensure �re resistance according to the standard, high stability and stability.

Khóa cửa tiêu chuẩn: Khóa cửa tiêu chuẩn được sản xuât bằng thép không gỉ đảm bảo 
khả năng chống cháy theo tiêu chuẩn, an toàn và bền vững.

Standard door lock: Standard door lock is manufactured in stainless steel to ensure �re resistance in accordance 
with standards, safety and durability.

Bản lề tiêu chuẩn: Lecmax sử dụng bản lề bi 4 lá hoặc bản lề trụ được sản xuất bằng thép 
không gỉ, đảm bảo khả năng chịu tải lớn, độ bền xoay cao.

Standard hinges: Lecmax uses 4 ball hinges or cylindrical hinges manufactured in stainless steel, ensuring a 
large load capacity, high rotational strength.

Chốt âm: Làm bằng thép không gỉ, lắp âm trong cánh, được sử dụng với cửa 2 cánh với 
một bộ cố định hai điểm trên dưới.

Negative pin: Made by stainless steel, concealed in wing, used with 2-wing doors with a two-point �xing on top.
Tay co thủy lực: Lecmax sử dụng tay co thủy lực đóng mở tự động, không dừng đảm bảo 

cho cửa luôn ở trạng thái đóng.
Hydraulic door closer: Lecmax uses the manual hydraulic door closer  to open and close automatically,  without 

stopping, to ensure the door is always closed.
Ô kính - Lover: Với một số vị trí cụ thể, cửa thép Lecmax được thiết kế với các ô kính, ô chớp 

phù hợp với mục đích và yêu cầu trong quá trình sử dụng.
Glass windows: With a number of speci�c locations, Lecmax steel doors are designed with glass windows, lover 

that are suitable for the purpose and requirements during use.

Khung cửa/Frame Cánh cửa/Leaf Khóa cửa/Lock

Tay co/Door closerChốt âm/Bolt

Ô chớp/LoverÔ kính/Glass window

Bản lề/Hinge



Cửa thép đa chức năng/Multifunction steel door
LM MSD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Safety doors

45mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

LM MSD

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.400- 3.500

Up to 3.500

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

MSD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant
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Cửa thép đa chức năng/Multifunction steel door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 45mm

0.7-1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/with seal

LM MSD

110mm

100mm

100mm

150mm

Vật liệu trong cánh/Materials in the wings Honeycomb paper

Lecmax

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG
Multifunction Steel Door

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf



Cửa thép đa chức năng/Multifunction steel door
LM MSD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Safety doors

45mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

LM MSD

Rộng/Width

600 - 1.380

1.200 - 1.600

1.400- 3.500

Up to 3.500

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

MSD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

16

Cửa thép đa chức năng/Multifunction steel door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 45mm

0.7-1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/with seal

LM MSD

110mm

100mm

100mm

150mm

Vật liệu trong cánh/Materials in the wings Honeycomb paper

Lecmax

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG
Multifunction Steel Door

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf

CỬA THÉP CHỐNG CHÁY
Fireproof Steel Door

17

Cấu trúc các lớp của cánh cửa
Door leaf structure

Bề mặt cánh cửa là thép nguyên tấm, ở giữa là hệ 
thống xương tăng cứng bằng thép và Honeycomb.

The door surface is in full steel sheet, in the middle is a system of 
skeleton made of steel and honeycomb.

1- Lớp vật liệu Honeycomb /Materials honeyomb
2- Lớp keo liên kết có độ bền cao/ High Durable adhensive 
3- Lớp mạ kẽm/mạ điện với tính năng chống gỉ/ Galvanized / electric  

 glavanized layer with anti-rust feature 
4- Lớp thép cán nguội/ Cold rolled steel
5- Lớp sơn tĩnh điện (theo yêu cầu)/ Powder coating paint ( as request)

One head Cylinder Two head Cylinder

The hinge under,
fxed the secondary door

Door closer

Handle set

Handle lock lever

Ball handle lock

Lock with out handle

Master key system, the main key can open all 
locks, each key has a private key. Master key 
system is available upon customer's request.

Bản lề
Leaf hinge

Bản lề cối
Cylindrical hinge
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CÁC DẠNG CỬA TIÊU CHUẨN
Standard door types
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CÁC DẠNG CỬA TIÊU CHUẨN
Standard door types

Chức năng chính
Main funtion 

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG/Multifunction steel doors
LM MSD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Cửa an toàn
Safety doors

45mm

MSD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

CỬA THÉP ĐA CHỨC NĂNG
Multifunction Steel Door

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color

19



CỬA TRƯỢT
Sliding Doors

Cửa trượt đáp ứng được toàn bộ các tính năng kỹ thuật: Chống cháy, ngăn tia X quang, các 
phòng cần làm kín như phòng mổ, phòng sạch … Với khả năng trượt nhẹ nhàng, tiết kiệm 
diện tích không gian và tiện dụng.

Sliding doors meet all technical features: Fireproof, X-ray containment, rooms that need to be closed like operat-
ing rooms, clinics, etc. With the ability to slide gently, save space and convenience.

01 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

02 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

03 – Độ ổn định cao/ High stability

04 – Độ bền vượt trội/ Outstanding durability

05 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/Various colors and designs

20



CỬA TRƯỢT
Sliding Doors

Cửa trượt đáp ứng được toàn bộ các tính năng kỹ thuật: Chống cháy, ngăn tia X quang, các 
phòng cần làm kín như phòng mổ, phòng sạch … Với khả năng trượt nhẹ nhàng, tiết kiệm 
diện tích không gian và tiện dụng.

Sliding doors meet all technical features: Fireproof, X-ray containment, rooms that need to be closed like operat-
ing rooms, clinics, etc. With the ability to slide gently, save space and convenience.

01 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

02 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

03 – Độ ổn định cao/ High stability

04 – Độ bền vượt trội/ Outstanding durability

05 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/Various colors and designs

20

CỬA TRƯỢT/Sliding doors
LM SSD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Safety doors

45mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

Cửa trượt/Sliding door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 45mm

0.7-1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế/Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

LM SSD

110mm

100mm

100mm

150mm

Vật liệu trong cánh/Materials in the wings Honeycomb paper

Lecmax

SSD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

CỬA TRƯỢT
Sliding door

21

LM SSD

Rộng/Width

800 - 1.500

1.400 - 3.500
Up to 3.500

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height



CỬA TRƯỢT
Sliding Doors

Thân khóa tiêu chuẩn   

L06 

Bộ trượt cơ

Bộ trượt tự động

22

/Automactic slider

/ Manual sliding kits

Two head Cylinder

Lock body

One head Cylinder Guide rollers

Push handles Push handles



CỬA TRƯỢT
Sliding Doors

Thân khóa tiêu chuẩn   

L06 

Bộ trượt cơ

Bộ trượt tự động

22

/Automactic slider

/ Manual sliding kits

Two head Cylinder

Lock body

One head Cylinder Guide rollers

Push handles Push handles

23

CÁC DẠNG CỬA TIÊU CHUẨN
Standard door types



CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY
Fire Shutter Doors

01 – Vận hành nhẹ nhàng, êm ái / Gentle operation, smooth

02 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

03 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

04 – Độ ổn định cao/ High stability

05 – Màu sắc đa dạng/Various colors and designs

Cửa cuốn chống cháy với khả năng ngăn cháy lan, phù hợp với các khu vực rộng lớn như 
trung tâm thương mại, gara ngầm, nhà máy ...

Fire shutter doors are widely used in modern construction, with speci�c areas that need ventilation but still have 
to ensure �re resistance, rolling doors are one of the most optimal solutions.

24



CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY
Fire Shutter Doors

01 – Vận hành nhẹ nhàng, êm ái / Gentle operation, smooth

02 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

03 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

04 – Độ ổn định cao/ High stability

05 – Màu sắc đa dạng/Various colors and designs

Cửa cuốn chống cháy với khả năng ngăn cháy lan, phù hợp với các khu vực rộng lớn như 
trung tâm thương mại, gara ngầm, nhà máy ...

Fire shutter doors are widely used in modern construction, with speci�c areas that need ventilation but still have 
to ensure �re resistance, rolling doors are one of the most optimal solutions.
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CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY/Fire shutter doors
LM FRD

Nan cửa
Slat 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa ngăn cháy
Fire proof doors

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

LM FRD
Rộng/Width

Up to 10.000 Up to 8.000

Kích thước/Size range

Kích thước tiêu chuẩn/Standard Size

Cao/Height

Cửa cuốn chống cháy/Fire shutter door

Thiết kế/Design

1.2-1.6mmThép làm nan/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Tường bê tông

Tường panel/Prefabricated walls

LM FRD 120

110mm

100mm

100mm

Khung thép tiền chế/Prefabricated walls 100mm

Lecmax

T120

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

25
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Nan cửa
Slat

Ray cửa
Door rails

Nan đáy
Bottom Slat

Kí
ch

 th
ướ

c 
lọ

t s
án

g 
/ S

iz
e 

of
 li

gh
t

Kích thước lọt sáng / Size of light

Kích thước lọt sáng / Size of light

Bánh dẫn hường / Guide rollers

Mặt bích hộp kỹ thuật /
Flange box

Mặt bích động cơ /
Motor �ange

Động cơ /
Motor

Trục động cơ / 
Motor shaft

Hộp động cơ / 
Motor box

Bánh xe đỡ nan / Slat supported
Ray cửa /
Door rails

Sàn hoàn thiện
Complete �oor

Sàn hoàn thiện
Complete �oor

Gioăng
Gaskets
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Nan cửa
Slat

Ray cửa
Door rails

Nan đáy
Bottom Slat

Kí
ch

 th
ướ
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Kích thước lọt sáng / Size of light

Kích thước lọt sáng / Size of light

Bánh dẫn hường / Guide rollers

Mặt bích hộp kỹ thuật /
Flange box

Mặt bích động cơ /
Motor �ange

Động cơ /
Motor

Trục động cơ / 
Motor shaft

Hộp động cơ / 
Motor box

Bánh xe đỡ nan / Slat supported
Ray cửa /
Door rails

Sàn hoàn thiện
Complete �oor

Sàn hoàn thiện
Complete �oor

Gioăng
Gaskets

Động cơ cửa cuốn
Shutter door motor

Bộ lưu điện / Uninterruptible Power Supplier - UPS

27

  

Loại/Type 
Trọng tải tối đa / 

Max upgrade 
weight (Kg) 

Chiều cao tối đa / 
Max upgrade 

height(M) 

Công 
xuất/ 

Power 
(W) 

Current 
Rating(A) 

Lực kéo / 
Output 

Torque (N.M.) 

Tốc độ / 
Rotation 
(r/min) 

Động cơ 1 pha / Singgle phase 220V 50Hz 

Moto 300 300 6.5 110 3.9 320 6.2 

Moto 500 600 6.5 150 3.9 412 6.2 

Moto 600 600 6.5 180 3.9 412 5.7 

Moto 800 800 7 370 4.5 607 3.4 

Moto 1000 1000 7 400 4.5 1102 3.2 

Động cơ 3 pha/ Three phase 380V 50Hz 

Moto 1500 1500 10 600 3.2 1610 5.7 

Moto 2000 2000 12 750 3.6 2450 5.7 

Bộ lưu điện sẽ được tư vấn lựa chọn phù hợp với 
yêu cầu của từng loại động cơ / Uninterruptible Power 
Supplier - UPS will be consulted to choose and suit the 
requirements of each type of motor.



CỬA KÍNH - VÁCH KÍNH CHỐNG CHÁY
Glass door - Glass wall

28

01 – Chống cháy theo tiêu chuẩn/ Fire resistance as standard

02 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

03 – Độ ổn định cao/ High stability

Cửa kính, vách kính chống cháy là giải pháp hoàn hảo cho các vị trí như: ngăn phòng, mặt 
dựng tòa nhà, tạo hành lang thoát hiểm ...

Fire-proof glass doors, �re-proof glass walls are the perfect solution for room dividers, building facades, emer-
gency exit corridors ...



CỬA KÍNH - VÁCH KÍNH CHỐNG CHÁY/Glass door - Glass wall
LM FGW

Các dạng cửa kính- vách kính tiêu chuẩn
Standard types of glass doors - glass walls

29
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CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Apartment door
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CỬA CHÍNH CĂN HỘ

Apartment Doors

01 – Độ bền vượt trội/ Outstanding durability

02 – Màu sắc, kiểu dáng đa dạng/Various colors and designs

03 – Chống cậy phá đột nhập/ Break in resistant

04 – Độ ổn định cao/ High stability



CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Apartment door

CỬA CHÍNH CĂN HỘ/Apartment doors
LM ASD-WD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

41-47dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

32

Cửa thép căn hộ/Apartment steel door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 45mm

0.7-1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế /Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/with seal

LM ASD-WD

110mm

100mm

100mm

150mm

44dB

Vật liệu trong cánh/Materials in the wings Honeycomb paper

41dB

Lecmax

LM ASD-WD

Rộng/Width

600 - 1.200

1.200 - 1.600

1.400- 2.800

Up to 2.800

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf



CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Apartment door

CỬA CHÍNH CĂN HỘ/Apartment doors
LM ASD-WD

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

Tất cả các kích thước là/All dimensons in: mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

41-47dB

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant
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Cửa thép căn hộ/Apartment steel door

Thiết kế/Design

Chiều dầy cánh/Door leaf 45mm

0.7-1.0mmThép làm cánh/Sheet thickness

1.2mmThép làm khung/Sheet thickness

Tính phù hợp/Fitting in

Tường gạch/Brickwork

Bê tông/Concrete

Bê tông nhẹ đúc sẵn/Gas concrete Blocks-Slabs

Tường tiền chế /Prefabricated walls

Chức năng bổ sung/Additional functions / performance characteristics

Cách nhiệt/Thermal insulation U (m²·K)

Cách âm/Acoustic rating category

Sử dụng chân seal/with seal

Không sử dụng chân seal/with seal

LM ASD-WD

110mm

100mm

100mm

150mm

44dB

Vật liệu trong cánh/Materials in the wings Honeycomb paper

41dB

Lecmax

LM ASD-WD

Rộng/Width

600 - 1.200

1.200 - 1.600

1.400- 2.800

Up to 2.800

Kích thước/Size range

Cửa cánh đơn/Single leaf

Cửa cánh lệch/De�ection leaf

Cửa cánh đôi/Double leaf

Cao/Height

Cửa cánh đôi/double leafCửa đơn/Single leaf

430
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Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

WD - V21 WD - V23

WD - V24 WD - V31CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Apartment Door

35

LM ASD-WD
CỬA CHÍNH CĂN HỘ SƠN VÂN GỖ/Apartment steel door

LM ASD-WD

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color
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Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

37

WD - V10

WD - V19

WD - V17

WD - V20CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Apartment Door

CỬA CHÍNH CĂN HỘ SƠN VÂN GỖ/Apartment steel door
LM ASD-WD

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color
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Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

CỬA CHÍNH CĂN HỘ
Aparment Door

WD - V04

WD - V27

CỬA CHÍNH CĂN HỘ SƠN VÂN GỖ/Apartment steel door
LM ASD-WD

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color
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Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

Penten

Wave

41

DẠNG PAINTING
Type Painting

CỬA CHÍNH CĂN HỘ - PAINTING/Apartment steel door
LM ASD-KR

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color





Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

43

DẠNG MUTICOLOR
Type Multicolor

CỬA CHÍNH CĂN HỘ - MULTICOLOR/Apartment steel door
LM ASD-KR

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color

MT-01 MT-02

MT-03 MT-04



Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

MT-05 MT-06

MT-07 MT-08

DẠNG MUTICOLOR
Type Multicolor

CỬA CHÍNH CĂN HỘ - MULTICOLOR/Apartment steel door
LM ASD-KR

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color
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Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

MT-05 MT-06

MT-07 MT-08

DẠNG MUTICOLOR
Type Multicolor

CỬA CHÍNH CĂN HỘ - MULTICOLOR/Apartment steel door
LM ASD-KR

Màu sắc đa dạng/Various colors
Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color

44

Chiều dầy cánh
Door leaf thickness 

Chức năng chính
Main funtion 
Cửa an toàn
Chống cháy
Safety doors - Fire proof

45mm

ASD

RS

dB

WK 2

Chức năng bổ sung
/Additional functions
(with corresponding
equipment)

Ngăn khói
/Smoke-tight

Cách âm
/Acoustic-rated

An toàn
Chống đột nhập
/Break in resistant

DẠNG MUTICOLOR
Type Multicolor Màu sắc đa dạng/Various colors

Màu sắc trên catalogue có thể có sự khác biệt so với màu thực tế
Catalogue color may be di�erent with realistic color
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MT-09 MT-10

MT-11 MT-12



VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

46

Ứng dụng: thường được sử dụng cho các cửa chống cháy và các cửa thuộc khu vực kỹ thuật của 
tòa nhà / Application: often used for �re doors and doors in technical areas of buildings.

Trang trí bề mặt / decoration surface: 
Cánh cửa: Phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox / Door leaf: Flat, thread, transplant / attach stainless steel.
Khung cửa: khung và cánh cùng màu hoặc khác màu / Door frame: frame and leaf of the same 

color or di�erent color.

Màu sắc: sơn 1 màu, số lượng màu sắc đa dạng theo yêu cầu của khách hàng / Colors: paint 1 
color, the number of colors varies according to customer requirements. 

1. Sơn mạ kẽm sơn tĩnh điện / Galvanized powder coating.

Lớp thép cán nguội / Cool steel sheet

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp nilon bảo vệ / Power couting



VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

46

Ứng dụng: thường được sử dụng cho các cửa chống cháy và các cửa thuộc khu vực kỹ thuật của 
tòa nhà / Application: often used for �re doors and doors in technical areas of buildings.

Trang trí bề mặt / decoration surface: 
Cánh cửa: Phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox / Door leaf: Flat, thread, transplant / attach stainless steel.
Khung cửa: khung và cánh cùng màu hoặc khác màu / Door frame: frame and leaf of the same 

color or di�erent color.

Màu sắc: sơn 1 màu, số lượng màu sắc đa dạng theo yêu cầu của khách hàng / Colors: paint 1 
color, the number of colors varies according to customer requirements. 

1. Sơn mạ kẽm sơn tĩnh điện / Galvanized powder coating.

Lớp thép cán nguội / Cool steel sheet

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp nilon bảo vệ / Power couting

47

Trang trí / Decoration:
Mặt cánh: Cánh phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox / Door leaf: Flat, thread, transplant / attach stainless 

steel
Khung cửa: khung và cánh cùng màu hoặc khác màu / Door frame: frame and leafs of the same 

color or di�erent color

Ứng dụng: thường được sử dụng cho các cửa ra vào căn hộ, hoặc cửa khu vực trong nhà 
và các khu vực có yêu cầu thẩm mỹ cao.

Application : This product line is often used for apartment doors, or areas with high aesthetic require-
ments.

Màu sắc: Nhiều lựa chọn với hơn 30 loại vân gỗ / Colors: Many options with more than 30 types of 
wood grain.

2. Thép mạ kẽm sơn vân gỗ / Galvanized steel painted with wood grain.

VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

Lớp thép cán nguội / Cool steel sheet

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp hoa văn / Pattern layer

Lớp nilon bảo vệ / Power couting



Ứng dụng: Dòng sản phẩm này thường được sử dụng cho các cửa ra vào căn hộ, hoặc 
các khu vực có yêu cầu thẩm mỹ cao. 

Trang trí bề mặt / Decoration: 
Cánh cửa: Phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox / Door leaf: Flat, thread, transplant / attach stainless steel
Khung cửa: Sơn tĩnh điện 1 màu / Door frame: powder coating in 1 color

Màu sắc: Sơn 1 màu, số lượng màu sắc đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. 

Application: This product line is often used for apartment doors, or areas with high aesthetic 
requirements.

Colors: Paint 1 color, the number of colors varies according to customer requirements.

3. Thép mạ điện dập hoa văn chìm / Electroplated steel is plated with submerged pattern

48

VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp thép càn nguội dập hoa văn chìm
/ Cold-rolled steel layer is submerged

Lớp nilon bảo vệ / Power couting



Ứng dụng: Dòng sản phẩm này thường được sử dụng cho các cửa ra vào căn hộ, hoặc 
các khu vực có yêu cầu thẩm mỹ cao. 

Trang trí bề mặt / Decoration: 
Cánh cửa: Phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox / Door leaf: Flat, thread, transplant / attach stainless steel
Khung cửa: Sơn tĩnh điện 1 màu / Door frame: powder coating in 1 color

Màu sắc: Sơn 1 màu, số lượng màu sắc đa dạng theo yêu cầu của khách hàng. 

Application: This product line is often used for apartment doors, or areas with high aesthetic 
requirements.

Colors: Paint 1 color, the number of colors varies according to customer requirements.

3. Thép mạ điện dập hoa văn chìm / Electroplated steel is plated with submerged pattern

48

VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp thép càn nguội dập hoa văn chìm
/ Cold-rolled steel layer is submerged

Lớp nilon bảo vệ / Power couting

Trang trí / Decoration:
Mặt cánh: Cánh phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox hoặc nhiều màu / Door leaf: Flat, thread, trans-

plant / attach stainless steel or various colors
Khung cửa: Khung sơn tĩnh điện 1 màu / Door frame: powder coating in 1 color

Application: This product line is used for apartment doors, or areas with high aesthetic require-
ments.

Ứng dụng: Dòng sản phẩm này được sử dụng cho các cửa ra vào căn hộ, hoặc các khu vực có 
yêu cầu thẩm mỹ cao.

Màu sắc: Đa dạng với hơn 30 loại vân và họa tiết / Colors: diverse with more than 30 types of 
pattern.

4. Thép mạ kẽm in lụa / Screen printing galvanized steel.
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VẬT LIỆU CHÍNH
Main material

Lớp thép cán nguội / Cool steel sheet

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt / Surface protection layer

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp mạ kẽm / Zinc couting

Lớp sơn tĩnh điện / Power couting

Lớp in lụa hoa văn / Silk screen printing layer

Lớp nilon bảo vệ / Power couting



Ứng dụng: Dòng sản phẩm này được sử dụng cho các cửa ra vào căn hộ, hoặc 
các khu vực có yêu cầu thẩm mỹ cao.

Application: This product line is used for apartment doors, or areas with high aesthetic 
requirements.

Trang trí / Decoration:
Mặt cánh: Cánh phẳng, soi chỉ, ghép/đính Inox hoặc nhiều màu / Door leaf: 

Flat, thread, transplant / attach stainless steel.
Khung cửa: Khung sơn tĩnh điện 1 màu hoặc thép PVC / Door frame: powder 

coating in 1 color or PVC laminated steel.

Màu sắc: Đa dạng với hơn 100 loại vân và họa tiết / Colors: diverse with more 
than100 types of pattern.

5. Thép mạ kẽm phủ �lm PVC / Galvanized steel covered with PVC �lm.

50

Lớp �lm bảo vệ
Protective �lm

Film hoa văn Polymer
Polymer patterned �lm

Lớp keo dán
Adhesive

Lớp bảo vệ bề mặt
 Surface protection layer

Lớp bảo vệ bề mặt
 Surface protection layer

Mạ kẽm
Zinc

Mạ kẽm
Zinc

Thép cán nguội
Cool steel

VẬT LIỆU CHÍNH
Main material



CẤU TẠO CỬA ĐIỂN HÌNH
Door Structure

MẶT CẮT DỌC ĐIỂN HÌNH
Typical longitudinal section

QUY ƯỚC CHIỀU MỞ - HƯỚNG MỞ / Convention: Open dimension - Open direction

HƯỚNG MỞ TRÁI CÁNH CỬA MỞ TRƯỚC (BẢN LỀ TRÁI)

CÁNH CỬA MỞ TRƯỚC (BẢN LỀ TRÁI)HƯỚNG MỞ PHẢI

51

MẶT CẮT NGANG CỬA CÁNH ĐÔI
Double door cross section

Kích thước hoàn thiện / Size �nishing

Rộng lỗ mở / Open hole size

Lọt sáng / Size of lightSàn hoàn thiện
Complete �oor
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MẶT CẮT NGANG CỬA CÁNH ĐƠN

Single door cross section

Kích thước hoàn thiện / Size �nishing

Rộng lỗ mở / Open hole size

Lọt sáng / Size of light

Left hinge

Right hinge

The �rst door leaf (left hinge)

The �rst door leaf (right hinge)
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CẤU TẠO CỬA LECMAX
Door Structure

CẤU TẠO SEAL/ Seal structure

CẤU TẠO KHÓA LIÊN KẾT - THANH THOÁT HIỂM
Panic exit

CẤU TẠO Ô KÍNH - Ô CHỚP
Glass windows- Lover

Ô CHỚP KIỂU CHỮ Z
Lover: Type Z

Ô CHỚP KIỂU CHỮ A
Lover: Type A

Ô KÍNH
Glass windows
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CẤU TẠO CỬA LECMAX
Door Structure

CẤU TẠO SEAL/ Seal structure

CẤU TẠO KHÓA LIÊN KẾT - THANH THOÁT HIỂM
Panic exit

CẤU TẠO Ô KÍNH - Ô CHỚP
Glass windows- Lover

Ô CHỚP KIỂU CHỮ Z
Lover: Type Z

Ô CHỚP KIỂU CHỮ A
Lover: Type A

Ô KÍNH
Glass windows

KHUNG CỬA
Frame

53

Khung A / Frame A

  

Khung B / Frame B

Khung C / Frame C

Khung D / Frame D

Khung E / Frame E

Khung hai phào / Double cornice Frame



KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

CHỦ ĐẦU TƯ - Investor

NHÀ THẦU - Contractors
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KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

CHỦ ĐẦU TƯ - Investor

NHÀ THẦU - Contractors

54

Khu đô thị Tân Cảng - Landmark 81
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

Khu đô thị Vinhome Smartcity
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

KĐT

55

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects



Khu đô thị Sala - Đại Quang Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn đĩa ốc Đại Quang Minh

Khu đô thị Vinhome Sportia 
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

KĐT

56



Khu đô thị Sala - Đại Quang Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần tập đoàn đĩa ốc Đại Quang Minh

Khu đô thị Vinhome Sportia 
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

KĐT

56

Khu đô thị Gamuda Gardens
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam

Chung cư Ecopark Aquabay - KĐT Ecopark
Chủ đầu tư: Công ty CP ĐT và PT đô thị Việt Hưng

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

KĐT

57



Tòa nhà Mipec Riverside
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoá dầu Quân đội (MIPEC)

Tòa nhà Vinhomes Metropolis
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

TÒA NHÀ

58



Tòa nhà Mipec Riverside
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Hoá dầu Quân đội (MIPEC)

Tòa nhà Vinhomes Metropolis
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Đầu tư Việt Nam

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

TÒA NHÀ

58

Bệnh viện Shingmark
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV bệnh viện ĐH Y Dược Shingmark

Hệ thống bệnh viện Vinmec
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

BỆNH VIÊN

59



Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án - Bộ y tế

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án - Bộ y tế

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

BỆNH VIÊN

60



Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án - Bộ y tế

Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2
Chủ đầu tư: Ban quản lý các dự án - Bộ y tế

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

BỆNH VIÊN

60

Trụ sở Bộ Giao Thông Vận Tải
Chủ đầu tư: Bộ Giao Thông Vận tải

Trụ sở Bộ Công An
Chủ đầu tư: Bộ Công An

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

TRỤ SỞ
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Trụ sở Bộ Tài Chính
Chủ đầu tư: Bộ Tài Chính

Gara ngầm tòa nhà Quốc Hội
Tổng thầu: Tổng công ty Sông Đà-CTCP 

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

TRỤ SỞ
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Trụ sở Bộ Tài Chính
Chủ đầu tư: Bộ Tài Chính

Gara ngầm tòa nhà Quốc Hội
Tổng thầu: Tổng công ty Sông Đà-CTCP 

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

TRỤ SỞ
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Nhà máy Vinsmart
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

Nhà máy Ô tô Vinfast
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

KHÁCH HÀNG - DỰ ÁN TIÊU BIỂU
Customers - Projects

NHÀ MÁY

63



Dự án: Nhà máy Regina
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Việt Nam

Dự án: Nhà máy Foxconn Bắc Giang
Chủ đầu tư: Tập đoàn Foxconn
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Dự án: Nhà máy Regina
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Regina Việt Nam
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Chủ đầu tư: Tập đoàn Foxconn
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Hệ thống trường học Vinschool
Chủ đầu tư: Tập đoàn Vincom

Đại học FPT
Chủ đầu tư: Tập đoàn FPT
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BOOYOUNG TOWN CAMBODIA Booyoung Town Cambidia
Chủ đầu tư: Tập đoàn Booyoung

Block B1 Residential Unit of HAGL Myanmar Centre
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
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BOOYOUNG TOWN CAMBODIA Booyoung Town Cambidia
Chủ đầu tư: Tập đoàn Booyoung

Block B1 Residential Unit of HAGL Myanmar Centre
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
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STEEL DOOR CATALOGUE

LECMAX HÀ NỘI: 
Tầng 28, Tòa nhà Sông Đà, 110 Trần Phú, Hà Đông
F28, Song Da tower, 110 Tran Phu, Ha Dong
Tel: + 84 24 3823 5588      -       Fax: +84 24 3354 5267

MEICO ĐÀ NẴNG: 
Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ
No 224, Xo Viet Nghe Tinh, Ward Khu Trung, Dis. Cam Le
Tel: + 84 2363 697 234      -       Fax: +84 2363 621 544

LECMAX SÀI GÒN: 
Số 25, đường số 3, khu phố 6, P. Trường Thọ, Thủ Đức
No 25, Road 3, Quarter 6, Ward Truong Tho, Thu Duc
Tel: + 84 28 38941 836      -       Fax: +84 28 38941 845

NHÀ MÁY: 
Lô D, KCN Châu Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
Lot D, Chau Son Industrial Zone, Award Le Hong Phong, Phu Ly, Ha Nam

T60 T90 T120

Hotline
HN: 0888 233 255
ĐN: 0913 010 482
HCM: 0971 918 918
info@lecmax.com
www.lecmax.com
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