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THƯ NGỎ
Kinh gửi: Quý Khách hàng và Quý Đối tác!
Lời đầu tiên, Hệ thống cửa đẹp BEDOOR xin gửi lời chúc sức khoẻ và lời chào
trân trọng nhất đến Quý khách hàng và Quý đối tác.
Hệ thống cửa đẹp BEDOOR là đơn vị chuyên sản xuất, thi công lắp đặt các sản
phẩm nhôm kính như: cửa ra vào, cửa sổ nhôm kính, mặt dựng kính, cầu thang,
vách kính, ... Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp vật tư hàng
đầu trong nước cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật dày kinh nghiệm, tay nghề vững
vàng, chúng tôi luôn cố gắng đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để
làm hài lòng tất cả khách hàng với thời gian triển khai ngắn nhất và giá cạnh
tranh nhất. Các công trình do chúng tôi thực hiện luôn đảm bảo chất lượng, kỹ
thuật và mỹ quan công trình. Đồng thời, chúng tôi đã và đang nỗ lực không
ngừng để hoàn thiện dịch vụ sau bán hàng với chính sách bảo hành tậm tân,
chuyên nghiệp.
Đến với chúng tôi Quý Khách hàng và Quý Đối tác sẽ luôn luôn cảm nhận được
sự yên tâm và thỏa mái nhất trong suốt quá trình làm việc.
Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý Khách hàng và
Quý Đối tác trong thời gian tới.
Một lần nữa, kính chúc Quý Khách hàng và Quý Đối tác sức khỏe và thành
công!
Trân trọng cảm ơn!

DỊCH VỤ CUNG CẤP

TẠI SAO
NÊN LỰA CHỌN BEBOOR?
SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG
Ÿ Cung cấp sản phẩm chất lượng cao, bền đẹp, hiệu quả

sử dụng lâu dài.
Ÿ Sản phẩm với nhiều ưu điểm nổi bật về cách âm, cách
nhiệt, chịu lực thân thiện và dễ sử dụng cho người dùng.
Ÿ Chỉ sản xuất, phân phối hàng chính hãng, đạt tiêu chuẩn
chất lượng.
Ÿ Cam kết mang đến cho Khách hàng những giá trị thật.

CÁC SẢN PHẦM, DỊCH VỤ
CHÚNG TÔI CUNG CẤP

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
Ÿ Đội ngũ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực

Cung cấp và thi công các sản phẩm

sản xuất - thi công nhôm kính.
Ÿ Đội ngũ nhân công lành nghề, được đào tạo bài bản, sản
xuất, lắp ráp chuyên nghiệp.

Cửa nhôm kính
Cửa tự động

CAM KẾT SẢN PHẨM

Mặt dựng kính
Vách ngăn kính

Ÿ Sản phẩm chính hãng, bảo hành dài hạn lên tới 05 năm.

Các sản phẩm ngành nhôm kính

Ÿ Bảo trì định kì miễn phí trong suốt thời gian bảo hành.
Ÿ Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí sau thời gian bảo hành.

Tư vấn thiết kế, kỹ thuật
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ SẢN PHẨM KHÁCH HÀNG CÓ THỂ

THAM KHẢO

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

C

ửa đi là cánh cửa quan trọng nhất trong ngôi nhà, nó là bộ mặt, là điểm nhấn của công
trình. Cửa đi nhằm chống ồn, chống khói bụi và sự an toàn, quan trọng hơn nữa chính
là đảm bảo tính thẩm mỹ cao thể hiện phong cách riêng mang nét độc đáo cho mọi
công trình.Tùy theo mục đích và yêu cầu sử dụng, Khách hàng có thể lựa chọn mẫu cửa đi phù
hợp ngôi nhà của mình. Hiện tại trên thị trường có một số mẫu cửa nhôm kính thông dụng như
sau:

CỬA ĐI LÙA
CỬA ĐI LÙA

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT

THIẾT KẾ
Ÿ Cánh cửa trượt ngang trên ray, cho diện tích mở rộng tối đa
Ÿ Các vị trí mở cửa linh hoạt phù hợp không gian sử dụng
Ÿ Có thể kết hợp với lưới chống côn trùng
TÍNH NĂNG
Ÿ Không bị va đập cánh do gió, thích hợp với các tòa nhà cao tầng
Ÿ Thao tác đóng mở dễ dàng và tính thẩm mỹ cao

CỬA ĐI MỞ QUAY

Vật liệu cấu thành
Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện

CỬA BẢN LỀ SÀN

CỬA TỰ ĐỘNG

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm
Ÿ Kính dán an toàn: 6.38mm, 8.38mm....
Ÿ Kính hộp: 19mm, 21mm
Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít
Ÿ Hệ phụ kiến: con lăn, khóa, hãm khóa........
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CỬA ĐI XẾP TRƯỢT
THIẾT KẾ
Ÿ Nhiều cánh cửa được mở bằng cách trượt và xếp trên ray
Ÿ Kiểu dáng hiện đại, sang trọng
TÍNH NĂNG
Ÿ Cách âm và cách nhiệt tốt, độ kín khít cao
Ÿ Diện tích cửa lớn, phù hợp với không gian mở như ban công,
sân vườn, bể bơi,…

CỬA ĐI MỞ QUAY
THIẾT KẾ
Ÿ Có thể mở quay trong và quay ngoài
Ÿ Khả năng cách âm và cách nhiệt tốt, độ kín khít cao
TÍNH NĂNG
Ÿ Thiết kế đóng mở thuận tiện, nhẹ nhàng
Ÿ Đa dạng về kích thước, kiểu dáng, phù hợp với nhiều kiến trúc

Vật liệu cấu thành

Vật liệu cấu thành

Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện

Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm,

Ÿ Kính dán an toàn: 6.38mm, 8.38mm...

Ÿ Kính dán an toàn: 6.38mm, 8.38mm...

Ÿ Kính hộp: 19mm,21 mm

Ÿ Kính hộp: 19mm, 21mm...

Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít

Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít

Ÿ Hệ phụ kiến: con lăn, khóa, hãm khóa, bản lề cánh, bản lề biên,

Ÿ Hệ phụ kiến: bản lề 3D, thân khóa, lõi khóa, tay nắm, các loại

máng trượt.....
Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CỬA BẢN LỀ SÀN
THIẾT KẾ
Ÿ Cho tầm nhìn thông thoáng với thiết kế hiện đại, sang trọng
Ÿ Sử dụng kính cường lực mang lại độ chắc chắn và an toàn cao
TÍNH NĂNG
Ÿ Khả năng chống ồn, chống khói bụi tốt, dễ dàng vệ sinh
Ÿ Đóng mở nhẹ nhàng, phù hợp với những không gian có tần
suất di chuyển nhiều như trung tâm thương mại, nhà liền kề,
nhà mặt phố, văn phòng, chung cư….

CỬA TỰ ĐỘNG
THIẾT KẾ
Ÿ Đóng mở tự động bằng cảm ứng nhiệt, không ảnh hưởng đến
không gian và diện tích sử dụng
Ÿ Tiện nghi đón khách ra vào
TÍNH NĂNG
Ÿ Khả năng chịu rung, chíu nén và chịu lực va đập tốt, độ an toàn cao
Ÿ Mang thẩm mỹ và phù hợp tại các tòa nhà văn phòng, dân cư

Vật liệu cấu thành

Vật liệu cấu thành

Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện

Ÿ Kính cường lực: 10mm, 12mm

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Ÿ Bản lề thủy lực

Ÿ Kính hộp: 19mm, 21mm...

Ÿ Kẹp kính
Ÿ Hệ phụ kiến: tay cầm, tay đẩy, nẹp đỡ kính, khóa cửa.....

Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít
Ÿ Hệ phụ kiến: bản lề 3D, thân khóa, lõi khóa, tay nắm, các loại vấu

chốt.......
Hệ thống cửa đẹp Bedoor

www.bedoor.vn

11 - 12

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
Ngoài cửa đi, cửa ra vào chính thì cửa sổ cũng có một vai trò quan trọng trong thiết kế ngôi nhà.
Vừa mang đến vẻ đẹp thẩm mỹ lại vừa bền bỉ, độ an toàn cao,..các mẫu cửa sổ khung nhôm kính
cao cấp đã dần nên phổ biến. Trên thị trường hiện nay, có một số mẫu cửa sổ nhôm kính như sau:
CỬA SỔ LÙA
THIẾT KẾ
Ÿ Mở bằng cách trượt trên các ray
Ÿ Có thể trượt ngang hoặc trượt đứng
Ÿ Diện tích mở tối đa từ 1/2 đến 2/3 diện tích khung cửa
TÍNH NĂNG
Ÿ Tối ưu không gian và diện tích sử dụng
Ÿ Đón nắng, đón gió tối đa, có thể kết hợp với lưới
chống côn trùng
Ÿ Độ an toàn cao, tránh được nguy cơ gió dập
CỬA SỔ MỞ HẤT
THIẾT KẾ
Ÿ Có thể mở hất trên hoặc hất dưới với góc 45º
Ÿ Đảm bảo khả năng cách âm, cách nhiệt tốt và độ
kín, khít cao.
TÍNH NĂNG
Ÿ Tận dụng tối đa không gian sống, kiểu dáng sang
trọng, phù hợp với nhiều loại công trình
Ÿ Tăng khả năng hút gió, tránh hắt mưa, có thể mở
lấy thoáng ngày cả trong điều kiện trời mưa

CỬA SỔ LÙA
Cửa sổ lùa ( còn gọi là cửa sổ mở trượt) được mở bằng cách trượt
trên các ray, hệ cửa sổ có khung nhỏ gọn, thanh thoát. Hệ cửa này
là giải pháp tối ưu cho các vị trí hạn chế diện tích và tránh được
nguy cơ dập cánh cửa. Với hệ thống gioăng lông, khi đóng cửa tạo
độ kín khít, êm ái làm tăng khả năng cách âm, cách nhiệt.
CỬA SỔ MỞ QUAY

THIẾT KẾ
Ÿ Có thể mở quay trong hoặc mở quay ngoài
Ÿ Mở với góc 90o cho không gian mở cửa tối đa.
TÍNH NĂNG
Ÿ Độ kín khít và cách âm, cách nhiệt cao
Ÿ Phù hợp với khí hậu và tập quán sử dụng của
người Châu Á

Vật liệu cấu thành

CỬA SỔ XẾP TRƯỢT
THIẾT KẾ
Ÿ Gồm ba hoặc nhiều cánh cửa
Ÿ Cơ chế mở trượt trên đường ray và xếp gọn lại với
nhau.
TÍNH NĂNG
Ÿ Giúp tối đa hóa ánh sáng nhận được
Ÿ Tạo ra tính thẩm mỹ cho thiết kế hiện đại.

Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện
Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm
Ÿ Kính dán: 6.38mm, 8.38mm...
Ÿ Kính hộp: 16mm
Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp, gioăng lông đảm bảo độ kín khít
Ÿ Hệ phụ kiến: con lăn, khóa, hãm khóa.......

Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

CỬA SỔ MỞ HẤT
Cửa sổ mở hất được mở với góc mở phù hợp với từng bộ phận
cửa nhất định thông qua chi tiết hạn vị chuyên dụng nhằm đảm
bảo an toàn cho người sử dụng.

CỬA SỔ MỞ QUAY
o

Cửa sổ mở quay được mở với góc 180 , là hệ cửa sổ với khung
nhỏ gọn, có cấu hình đặc trưng

Vật liệu cấu thành
Vật liệu cấu thành
Ÿ Thanh proﬁle nhôm
Ÿ Thanh proﬁle nhôm sơn tĩnh điện

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

Ÿ Kính cường lực: 5mm, 6mm, 8mm, 10mm

Ÿ Kính dán an toàn: 6.38mm, 8.38mm...

Ÿ Kính dán an toàn: 6.38mm, 8.38mm...

Ÿ Kính hộp: 19mm, 21mm...

Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít

Ÿ Hệ gioăng EPDM, gioăng xốp đảm bảo độ kín khít

Ÿ Hệ phụ kiến: chốt đa điểm, bản lề chữ A, tay nắm, thanh hạn vị góc....

Ÿ Hệ phụ kiến: bản lề chữ A, thân khóa, lõi khóa, tay nắm, các loại vấu

chốt.......
Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
HỆ MẶT DỰNG SEMI - UNITIZED
THIẾT KẾ
Ÿ Hệ Semi - Unitized kết hợp lợi thế và tính năng của hệ Stick và
Unitized.
Ÿ Cấu trúc cơ bản của hệ Semi - Unitized là ngoại trừ khung chính,
các thành phần mặt dựng khác được lắp ráp thành tấm panel
unitized, sau đó chuyển đến công trình để định vị và lắp trên khung
chính.
TÍNH NĂNG
Ÿ Dễ dàng kiểm soát chất lượng vì các tấm panel được sản xuất hàng
loạt tại nhà máy
Ÿ Lắp ráp chính xác và nhanh chóng.

HỆ MẶT DỰNG STICK

MẶT DỰNG KÍNH

M

ặt dựng kính (còn gọi là Mặt dựng nhôm kính hoặc Vách kính mặt dựng) là giải pháp
tối ưu cho các công trình tòa nhà cao ốc, văn phòng, khách sạn, khu trung tâm
thương mại, hệ thống showrom hay những căn nhà có nhu cầu kinh doanh… bởi các
đặc tính về công năng, thẩm mỹ, an toàn:
Ÿ Chắc chắn, chống rung, chống gió tốt, có thể chịu được động đất ở mức độ cho phép.
Ÿ Mở rộng tối đa diện tích sử dụng của tòa nhà, tạo nên không gian hiện đại và mới mẻ.
Ÿ Không hạn chế tầm nhìn, hứng trọn ánh sáng tự nhiên cho tòa nhà với vách kính mặt tiền
hiện đại.
Ÿ Có thể kết hợp nhiều loại kính phù với giá thành khác nhau: kính hộp cách âm cách nhiệt,
kính phản quang, kính màu, kính cường lực,…
Phân loại theo cách thi công, mặt dựng kính gồm 4 loại: Hệ mặt dựng Unitized, Semi-Unitized,
Stick, Spider.

HỆ MẶT DỰNG UNITIZED
THIẾT KẾ
Ÿ Cấu tạo cơ bản của hệ Unitized gồm: nhôm, kính, hệ gioăng (hoặc
keo silicone) và bulong, ốc vít
Ÿ Được sản xuất, gia công và hoàn thiện các tấm panel ngay tại nhà
máy, giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm.
TÍNH NĂNG
Ÿ Kết cấu kín khít, đảm bảo độ cách âm, cách nhiệt và chống thấm cao
Ÿ Thời gian thi công nhanh, đáp ứng được yêu cầu các công trình đòi
hỏi tiến độ gấp.

Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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THIẾT KẾ
Ÿ Lắp đặt theo nguyên tắc khung nhôm lắp trước và kính lắp sau
Ÿ Được sản xuất và gia công các thanh nhôm, kính và một số chi tiết
khác tại nhà máy, toàn bộ công việc liên kết, lắp dựng và hoàn thiện
được thực hiện tại công trường.
TÍNH NĂNG
Ÿ Kết cấu an toàn và khả năng chống thấm tốt
Ÿ Linh hoạt trong quá trình vận chuyển và lắp đặt
Ÿ Phù hợp với mọi loại bề mặt bên ngoài của tòa nhà, đặc biệt cho
phép thi công tại các công trình có độ phức tạo cao: bề mặt góc
cạnh, không đồng nhất, có nhiều điểm nối

HỆ MẶT DỰNG SPIDER
THIẾT KẾ
Ÿ Spider là hệ thống tường kính không khung, dùng các chốt giữ kính
để tạo thành các điểm liên kết và kết nối các tấm kính lại với nhau
Ÿ Chân nhện có cấu tạo dạng khớp nối cho phép mặt dựng có khả
năng chịu được sự uốn cong và tải trọng trên mỗi tấm kính được
giảm xuống.
TÍNH NĂNG
Ÿ Thời gian thi công nhanh chóng, an toàn khi sử dụng
Ÿ Kết cấu không khung bao cho tính thẩm mỹ cao, tầm nhìn thông
thoáng
15 - 16
Ÿ Khả năng tạo hình linh hoạt cho các bề mặt gấp khúc, lượn sóng,
uốn cong,…
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
MỘT SỐ MẪU THIẾT KẾ VÁCH KÍNH CƯỜNG LỰC VĂN PHÒNG
Sự ra đời của Vách ngăn kính đã dần thay thế cho vách ngăn bằng tường xi măng hay các tấm
gỗ. Với chất liệu kính trong suốt và sáng bóng, sản phẩm này rất dễ sử dụng, có thể thiết kế với
nhiều mẫu phong cách khác nhau tạo nên vẻ đẹp tinh tế cho không gian căn phòng. Tính cách
âm và cách nhiệt tốt cũng là một trong những ưu điểm nổi bật của vách ngăn kính. Sử dụng
vách ngăn hợp lí sẽ tạo được không gian hiện đại, lịch sự, năng động, tăng cường được nguồn
ánh sáng tự nhiên, tăng tối đa khoảng trống cho căn phòng.

C

ầu thang kính ngày càng được sử dụng trong kiến
trúc và xây dựng hiện đại. Sử dụng cầu thang kính
giúp không gian trong nhà luôn thông thoáng,
nhiều ánh sáng hơn nữa cầu thang kính dễ dàng lau chùi
vệ sinh, sử dụng an toàn. Sau đây là một số mẫu lan can
cầu thang kính thông dụng, hiện đại, đẹp và mới nhất hiện
nay mà Quý khách hàng có thể tham khảo.

TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI
ĐỊA CHỈ: SỐ 165 XÃ ĐÀN, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
NHÀ THẦU THI CÔNG NHÔM KÍNH: CAG
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CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
VÁCH TẮM KÍNH

LAM CHẮN NẮNG

Sử dụng vách kính cho nhà tắm đang là xu hướng thiết kế nội thất mới nhất hiện nay. Vách tắm
kính có nhiều mẫu mã và phụ kiện nên có nhiều sự lựa chọn và mang nhiều vẻ đẹp khác nhau,
vừa hiện đại, vừa sang trọng. Ngoài ra, nếu không gian buồng tắm bị hạn hẹp thì vách tắm kính
chính là giải pháp tuyệt vời để giải quyết vấn đề này.

Lam chắn nắng là sản phẩm có chức năng che nắng, che mưa, ngăn ngừa các tác động trực
tiếp của môi trường bên ngoài đến cửa sổ. Ngoài ra, sản phẩm này còn giúp thông gió, không
khí được lưu chuyển thông qua những khoảng cách giữa các thanh vật liệu. Lam chắn nắng
hiện nay đa phần là các sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm cao cấp.

TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI
ĐỊA CHỈ: SỐ 165 XÃ ĐÀN, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
NHÀ THẦU THI CÔNG NHÔM KÍNH: CAG
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TRUNG TÂM PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH QUÂN ĐỘI
ĐỊA CHỈ: SỐ 165 XÃ ĐÀN, QUẬN ĐỐNG ĐA, TP. HÀ NỘI
CHỦ ĐẦU TƯ: TỔNG CỤC CHÍNH TRỊ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
NHÀ THẦU THI CÔNG NHÔM KÍNH: CAG

21 - 22

XƯỞNG SẢN XUẤT GIA CÔNG
MÁY CẮT NHÔM HAI ĐẦU ELUMATEC

MÁY CẮT HAI ĐẦU FOMINDUSTRIES

MÁY CẮT NHÔM TỰ ĐỘNG ELUMATEC

MÁY GHÉP GÓC ELUMATEC

MÁY GIA CÔNG TẤM NHÔM

MÁY ĐỘT DẬP

Chất lượng không chỉ là vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà là lợi thế cạnh tranh cốt
lõi.
Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ quy trình quản lý chất lượng , thực hiện nghiêm
ngặt từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra thông qua việc kiểm
soát các yếu tố như: con người, máy móc, nguyên vật liệu.
Nguyên vật liệu tại BEDOOR cam kết chính hãng, nguồn gốc rõ ràng, kho phụ
kiện luôn sẵn sàng , đáp ứng 100% nhu cầu sản xuất, khu nhà xưởng rộng rãi,
thoáng mát, kèm hệ thống máy móc chuyên dụng hiện đại, giúp hạn chế đến
mức tối đa tỷ lệ sai sót trên sản phẩm, đảm bảo đường đi của sản phẩm đúng
theo tiến độ đặt ra.
Mỗi bộ phận bao gồm Kiểm tra chất lượng (KSC), bọc hàng đóng gói, vận
chuyển, lắp đặt.... tất cả đều đạt quy trình chất lượng theo cam kết của
BEDOOR với Khách hàng.
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HÌNH ẢNH MỘT SỐ CÔNG TRÌNH MÀ CHÚNG TÔI

THI CÔNG

CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Dự án thi công văn phòng cho thuê - TP Cao Bằng

Dự án thi công nhà hàng Buﬀet Thái Nguyên Xanh

Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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Dự án thi công biệt thư nhà anh Quân - Quận Hà Đông

Dự án thi công nhà chị Mai - Quận Cầu Giấy
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CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG

Dự án thi công nhà chị Hà - thành phố Hải Phòng

Dự án thi công nhà cô Hậu - tỉnh Bắc Giang

Hệ thống cửa đẹp Bedoor
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Dự án thi công biệt thư chú Đại - Quận Hà Đông

Dự án thi công nhà chú Công - Quận Hoàng Mai
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DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

DỊCH VỤ
BẢO HÀNH

DỊCH VỤ
SAU
BẢO HÀNH

CHĂM SÓC
KHÁCH HÀNG

CHUYỂN NGHIỆP
TẬN TÌNH
THỰC HIỆN
GIẢI PHÁP

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Tư vấn kỹ thuật

- Tư vấn sản phẩm, kỹ
thuật cho Khách hàng
nhanh chóng, chính
xác.
- Tư vấn khắc phục
nhanh sự cố.
- Cung cấp tài liệu,
hướng dẫn sử dụng,
vận hành.

Hệ thống cửa đẹp Bedoor

Bảo hành
sản phẩm

Khắc phụ sự cố
tính phí ưu đãi

- Bảo hành sản phẩm
cho Khách hàng theo
đúng cam kết.
- Cung cấp cho Khách
hàng Phiếu bảo hành.
- Bảo hành miễn phí
trong thời gian bảo
hành.

- Khắc phục sự cố đối
với lỗi, hư hỏng do
Khách hàng gây nên,
hao mòn tự nhiên hoặc
trường hợp bất khả
kháng với chi phí ưu
đãi, thời gian nhanh
chóng.

www.bedoor.vn

Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm
chất lượng, thẩm mỹ, thi công an toàn, đảm bảo tiến độ, chi phí tiết kiệm
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NHÀ CUNG CẤP TIÊU BIỂU
PHIẾU BẢO HÀNH
Số:..........................
Tên khách hàng:.................................................................................................
Địa chỉ công trình:..............................................................................................
Số điện thoại liên hệ:..........................................................................................
Hạng mục bảo hành:..........................................................................................
............................................................................................................................
Theo hợp đồng số:.................................ngày..........tháng..........năm.................
Thời gian bảo hành:...........................................................................................
Bảo hành từ ngày..........tháng.........năm..........
( Chúng tôi cam kết bảo trì định kỳ miễn phí 1 năm 1 lần trong thời gian bảo hành)
Khách hàng

Đại diện Hệ thống cửa đẹp BEDOOR

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH
Chúng tôi cam kết thực hiện bảo hành sản phẩm tại công trình của Quý khách
hàng trong những trường hợp sau:
1. Phiếu bảo hành phải có xác nhận của Khách hàng và Đại diện Hệ thống cửa
đẹp BEDOOR, còn nguyên vẹn, không bị tẩy xóa.
2. Khách hàng xuất trình phiếu bảo hành khi sửa chữa, thay thế
Sản phẩm không được bảo hành trong các trường hợp sau:
1. Phiếu bảo hành không có xác nhận của Khách hàng hoặc Đại diện Hệ thống
cửa đẹp BEDOOR, bị tẩy xóa, nhàu nát.
2. Khách hàng tự ý sửa chữa hoặc làm thay đổi kết cấu sản phẩm mà không có sự
đồng ý của BEDOOR.
3. Sử dụng hóa chất lau rửa không đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất, sản
phẩm lắp đặt tại các môi trường ăn mòn như: hơi axit, hơi ăn mòn khác.....
4. Sản phẩm bị hỏng hóc do nguyên nhân ngoài kỹ thuật như: thiên tai, hỏa hoạn,
lũ lụt, động đất....
Đặc biệt, vì lợi ích của Quý Khách hàng, chúng tôi cam kết hỗ trợ Quý Khách
hàng sửa chữa những lỗi ngoài phạm vi bảo hành với chi phí tiết kiệm nhất

Địa chỉ bảo hành: số 45A, ngõ 54 Lê Quang Đạo, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội
Hotline bảo hành - kỹ thuật: 0936 333 889 Hotline CSKH: 0984 486 986
Email nhận phản hồi: infor.bedoor@gmail.com

