
 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TUẤN PHÁT 
Địa chỉ: VP/Xưởng sản xuất: Số 2 Ngõ 885 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội. 

Website: www.xingfatuanphat.com.vn Email: tuanphat278@gmail.com  

Hotline: 0987.682.057 

 

Báo giá cửa nhôm xingfa nhập khẩu của Cty SX Cửa Nhôm XingFa Tuấn Phát 

Tại Việt Nam hiện nay cửa nhôm xingfa nhập khẩu đang là sản phẩm nhôm kết cấu rất được 

tin tưởng về chất lượng. Các loại cửa nhôm xingfa có chất lượng số 1 trên thị trường và có rất 

nhiều mẫu cửa hiện đại hợp với xu thế xây dựng hiện đại của các tòa nhà lớn, các villa biệt thự, 

các căn hộ kiểu mới... 

Báo Giá Cửa Nhôm XingFa Nhập Khẩu 

Báo giá cửa nhôm xingfa nhập khẩu chính hãng của nhà máy Cửa Nhôm XingFa Công Ty 

Tuấn Phát 

 

http://www.xingfatuanphat.com.vn/
mailto:tuanphat278@gmail.com
http://xingfatuanphat.com.vn/bao-gia-cua-nhom-xingfa-tem-do.html
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http://xingfatuanphat.com.vn/bao-gia-cua-nhom-xingfa-tem-do.html


 

 

Bạn đang nghe đến một hệ nhôm xingfa chất lượng cao? Nhưng Bạn chưa rõ thông tin cơ bản về 

nhôm xingfa như: 

Nhôm xingfa là gì ? 

Cửa Nhôm Xingfa là dòng nhôm hệ có xuất xứ từ Quảng Đông, Trung Quốc. Có lẽ nó bắt đầu 

được nhập vào Việt Nam đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Nhờ những đặc điểm nổi bật của nó 

mà dòng nhôm hệ này nhanh chóng được khách hàng sử dụng một cách rộng rãi và phổ biến. 

Nhôm Xingfa có cấu tạo là khoang rỗng cùng 2 đường gân gia cường đặc trưng. Gồm các hệ 55, 

93, 65 … Màu sắc chủ yếu: nâu sần, trắng sứ, ghi đen, đen và màu vân gỗ đẹp. 

Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay xuất hiện nhiều sản phẩm nhôm nhái theo mẫu mã và cả 

thương hiệu cửa nhôm xingfa nhập khẩu. 

  

Một số lưu ý khi nhận dạng nhôm xingfa tem đỏ chính hãng như sau: 

 Cửa Nhôm XingFa tem đỏ nhập khẩu chính hãng từ nhà máy Quảng Đông - Trung 

Quốc. Trên thanh nhôm có bộ tem nhựa dán với chữ XingFa màu đỏ. Thân cửa luôn có 

độ dày tiêu chuẩn từ 1,4mm - 2,0mm >>Tùy cà các hệ cửa 55 65 hay hệ 93. 

 Cửa Nhôm XingFa chuẩn cơ bản có 4 màu để lựa chọn: Màu Nâu sần - Màu Trắng sữa - 

Màu Ghi sần và màu Đen tuyền. (Riêng màu nâu sần thì nhìn nghiêng sẽ thấy có ánh kim 

trên thân cửa) 

 Cửa Nhôm XingFa do nhà máy Xingfa TuanPhat sản xuất chỉ sử dụng các phụ kiện 

cao cấp KinLong. Vì đây là hệ phụ kiện cửa cao cấp, chất lượng và tương thích tốt nhất 

với các hệ cửa nhôm xingfa. 

Để đảm bảo chất lượng và tránh mua phải nhôm giả, nhái thương hiệu xingfa. Quý vị vui lòng 

liên hệ trực tiếp với Xingfa TuanPhat để được tư vấn hệ cửa nhôm xingfa tem đỏ nhập khẩu 

chính hãng. Được trực tiếp xem các sản phẩm thực tế, có thể tham quan các công trình nhà đẹp 

lắp hệ cửa nhôm xingfa tem đỏ do chính XingfaTuanPhat thi công. 

http://xingfatuanphat.com.vn/bao-gia-cua-nhom-xingfa-tem-do.html


 

 

Mr.Đức 0987.682.057   

Báo Giá Cửa Nhôm XingFa Tem Đỏ 

 
Đây là hình ảnh nhôm xingfa tem đỏ tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Với đầy đủ thông tin thông số, 

logo thương hiệu, mã QR code để kiểm tra và đặc biệt là các màu sắc in trên tem đúng chuẩn. 

Cty Xingfa TuanPhat sản xuất cửa nhôm xingfa nhập khẩu chính hãng. Đây là hệ nhôm xingfa 

tem đỏ nhập khẩu từ nhà máy Xingfa Quảng Đông. Nhà máy cửa nhôm Xingfa Cty 

TuanPhat tại số 2 Ngõ 885 Phố Tam Trinh - Hà Nội . Chuyên gia công sản xuất các Hệ cửa 

nhôm xingfa nhập khẩu - Cửa Nhôm XingFa Hệ 55 - Nhôm Xingfa Tem Đỏ cho các công 

trình xây dựng. 

Xem các sản phẩm cửa nhôm xingfa của Xingfa TuanPhat >> Tại đây 

 

BANG BAO GIA CUA NHOM NHẠP KHAU CHINH HANG - BAO GIA NHOM 

XINGFA CHINH HANG 

tel:0987682057
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BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA NHẬP 

KHẨU CHÍNH HÃNG 

MẪU 
THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT TIÊU CHUẨN 
NHÔM ĐV ĐƠN GIÁ 

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA - HỆ CỬA SỔ 55, 93 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa sổ mở 

trượt Nhôm 

Xingfa hệ 93 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 93 

 Độ dày: 2.0 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

 Xingfa M2 
1.550.000 

vnđ/m2 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa sổ mở 

quay Nhôm 

XingFa hệ 55 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 55 

 Độ dày: 1.4 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

 Xingfa M2 
1.580.000 

vnđ/m2 



 

 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa sổ mở 

hất - Nhôm 

XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 55 

 Độ dày: 1.4 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

 Xingfa  M2 
 1.580.000 

vnđ/m2 

BÁO GIÁ CỬA NHÔM XINGFA - HỆ CỬA ĐI 55, 93 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

trượt Nhôm 

XingFa hệ 93 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 93 

 Độ dày: 2.0 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

Xingfa M2 
1.570.000 

vnđ/m2 



 

 

hãng 5 năm 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

quay 1 

cánh Nhôm 

XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 55 

 Độ dày: 2.0 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Xingfa M2 
1.670.000 

vnđ/m2 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

quay 2 

cánh Nhôm 

XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 55 

 Độ dày: 2.0 (mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Xingfa M2 
1.700.000 

vnđ/m2 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

quay 4 

 Mẫu nhôm: thanh 

nhôm profile 

Xingfa hệ 55 

 Độ dày: 2.0 (mm) 

Xingfa M2 
1.700.000 

vnđ/m2 



 

 

cánh Nhôm 

XingFa 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, đen, ghi, 

vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

xếp trượt gấp 

4 cánh Nhôm 

XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

profile Zhongkai 

hệ Xingfa 

 Độ dày: 1.8 - 2.5 

(mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Xingfa M2 
1.750.000 

vnđ/m2 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

xếp trượt gấp 

6 cánh Nhôm 

XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

profile Zhongkai 

hệ Xingfa 

 Độ dày: 1.8 - 2.5 

(mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

Xingfa M2 
1.750.000 

vnđ/m2 



 

 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Báo Giá Cửa 

Nhôm XingFa 

- Cửa đi mở 

xếp trượt gấp 

8 cánh 

Nhôm XingFa 

 Mẫu nhôm: thanh 

profile Zhongkai 

hệ Xingfa 

 Độ dày: 1.8 - 2.5 

(mm) 

 Mầu sắc: nâu sần, 

trắng sứ, vân gỗ. 

 Kính: hãng sản 

xuất kính Hải 

Long dày 6.38 

(mm) 

 Gioăng EDPM 

kín khít chịu 

nước tuyệt đối 

100% 

 Keo đặc chủng 

Dowcorning 

Eurowindow 

 Bảo hành chính 

hãng 5 năm 

Xingfa M2 
1.750.000 

vnđ/m2 

BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KINLONG NHẬP KHẨU ĐỒNG BỘ 

Phụ kiện 

Cửa sổ mở 

trượt lùa dùng 

tay nắm âm, 

chốt sập 

KinLong bộ 320.000  

Phụ kiện 

Cửa sổ mở 

quay, hất 1 

cánh dùng bản 

lề chữ A 

KinLong bộ 500.000  

Phụ kiện 

Cửa đi mở 

trượt lùa 2 

cánh dùng 

chốt sập, khóa 

D 

KinLong bộ 850.000 

Phụ kiện Cửa đi mở KinLong bộ 1.250.000 



 

 

quay 1 cánh 

khóa đa điểm, 

03 bản lề 3D 

Phụ kiện 

Cửa đi mở 

quay 4 cánh 

khóa đa điểm, 

12 bản lề 3D 

KinLong bộ 4.900.000 

Phụ kiện 

Cửa đi mở xếp 

trượt gấp khóa 

đa điểm, bản 

lề xếp gấp 

KinLong bộ 4.600.000 

Chú ý: 

Trên đây là bảng báo giá cửa nhôm xingfa tem đỏ - nhôm xingfa Quảng Đông - bảng báo giá cửa 

nhôm xingfa nhập khẩu chính hãng . 

1. Toàn bộ thân cửa và vách cố định được lắp ghép từ thanh profile nhôm Xingfa tem đỏ 

nhập khẩu chính hãng bảo hành 5 năm 

2. Đối với quy cách cửa mở xếp trượt gấp và mầu vân gỗ thì thân cửa được lắp ghép từ 

thanh profile nhôm. 

3. Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt và bảo hành tại Hà Nội 

Liên hệ trực tiếp tới Xingfa Tuanphat để nhận báo giá cửa nhôm xingfa với giá tốt nhất 

trên thị trường hiện nay. 

Mr.Đức 0987.682.057   

Cảm ơn Quý Khách ! 

tel:0987682057


 

 

  



 

 

Báo Giá Cửa Nhôm Xingfa Nhập Khẩu - Hệ Cửa Đi 2 Cánh Mở Quay 2 Vách[/caption][caption 

  

Cửa Nhôm Xingfa Nhập Khẩu - Hệ Cửa Đi 6 Cánh Mở Xếp Trượt[/caption][caption 

  



 

 

Cửa Nhôm XingFa Hệ 55 - Cửa Đi 6 Cánh Mở Xếp Trượt

 Cửa sổ mở trượt nhôm xingfa nhập khẩu 



 

 

Cửa nhôm xingfa vân gỗ nhập khẩu chính hãng

 
Cửa đi mở quay 4 cánh nhôm xingfa nhập khẩu



 

 

 Cửa nhôm xingfa nhập khẩu chính hãng



 

 

 
Công trình cửa nhôm xingfa nhập khẩu 


