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ENERGOOSZCZĘDNE OKNA I DRZWI 
Z PVC I  ALUMINIUM

ZASTOSOWANIE
W dowolnym typie budownictwa energooszczędnego i pasywnego. 
Rozwiązania dopasowane do wszelkich wymagań dotyczących obsługi, właści-
wości, komfortu i estetyki.

ASORTYMENT
 okna i drzwi balkonowe
 drzwi wejściowe
 drzwi przesuwne 
 drzwi składano–przesuwne 
 przeszklone fasady, świetliki dachowe, ogrody zimowe

ZALETY
 kompletne i wzajemnie spójne systemy okienno-drzwiowe z jednej ręki
 wysoka efektywność energetyczna: okna, drzwi i fasady od energooszczęd-

nych po pasywne Uw ≤ 0,8 [W/(m2K)] 
 bezpieczeństwo antywłamaniowe do klasy RC2 (PVC) lub RC3-RC4 (alumi-

nium) 
 izolacyjność akustyczna: Rw do 48 [dB] (PVC), do 49 [dB] (aluminium)
 wąskie profile zwiększające dostęp światła, doskonała statyka i właściwości 

umożliwiające realizację stolarki nawet o bardzo dużych i nietypowych wymia-
rach 

 łatwa obsługa: klasyczna (PVC, aluminium) lub mechatroniczna (aluminium), 
ukryte okucia (Schüco VarioTec,  Schüco AvanTec) lub sterowane elektrycznie 
i mechanicznie Schüco TipTronic 

 inteligentny budynek: ukryte napędy do zdalnego otwierania okien i drzwi 
aluminiowych, zamki drzwiowe m.in. obsługiwanych na linie papilarne (Schüco 
Fingerprint), sterowanie centralne i decentralne

 nowoczesne i ponadczasowe wzornictwo, profile i listwy przyszybowe o róż-
nych kształtach

 szeroka paleta kolorystyczna: PVC (profile białe i okleinowane, nakładki alumi-
niowe i unikalne powłoki metaliczne AutomotoFinish), aluminium (lakierowanie 
na dowolny kolor RAL lub anodowanie)

 szeroki wybór systemów i akcesoriów zapewniających swobodę projektowa-
nia i wykonania stolarki wysokiej jakości

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy
Sieć sprzedaży:  kontakt na stronie www.schueco.pl
Pozostała oferta: systemy solarne do podgrzewania ciepłej wody oraz wspoma-
gania centralnego ogrzewania (kolektory etc. pełna oferta systemowa) i fotowol-
taiczne do produkcji prądu elektrycznego (moduły etc. pełna oferta systemowa)

Schüco International Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń/ k Warszawy

tel. 46 858 32 00, faks 46 858 32 01
www.schueco.pl, e-mail: schueco@schueco.pl

Panoramiczne drzwi przesuwne z aluminium Schüco ASS 77 PD, 
Uw ≥0.84 (W/m2K)

Drzwi podnośno- przesuwne z PVC -U
Schüco ThermoSlide, Uw ≤ 0,8 W/(m²K)
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