PREZENTACJA FIRMOWA

EN ERG O O S Z C Z Ę D N E I PA S Y W NE O KNA I DRZW I
Z PVC I ALUMINIUM

ZASTOSOWANIE
W budownictwie energooszczędnym i pasywnym: jedno- i wielorodzinnym oraz
w obiektach użyteczności publicznej:
z okna z PVC i aluminium: jedno-, dwu- i wielodzielne, a także jedno-, dwui wielorzędowe; ze słupkiem stałym i ruchomym; prostokątne, trapezowe, okrągłe, łukowe; rozwierane, uchylno-rozwierane, uchylne, przesuwne, obrotowe;
okna z PVC: Schüco Alu Inside, Corona SI 82, Corona CT 70 i aluminium Schüco
AWS serii 70. HI, AWS 75.SI, 75.SI+, AWS 90.SI+, 90.SI+ Green, AWS 112 IC, okna
blokowe AWS 75 BS.SI, 75 BS.SI+, 75 BS.SI aż po okna okna zespolone AWS 120
CC. SI zintegrowane z żaluzjami wewnętrznymi w standardzie pasywnym
z drzwi wejściowe z PVC i aluminium: jednodzielne, dwudzielne ze słupkiem stałym lub ruchomym, drzwi z PVC: Schüco Corona SI 82 i AS 70 i aluminium Schüco
ADS serii 90 SI, 75 SI, 70.HI aż po ADS 112 IC w standardzie pasywnym
z panoramiczne przeszklenia przesuwne Schüco ASS 77 PD o doskonałej izolacyjności cieplnej
z drzwi tarasowe, składane oraz przesuwne z PVC (Schüco ThermoSlide
i Corona CT 70 HS wymiary zewnętrzne do 6500/2600 mm, również z funkcją
uchylania) i aluminium (Schüco ASS 50, ASS 70.HI ze skrzydłami o wymiarze do
3000/3000 mm)
z okna i drzwi z PVC z nakładkami aluminiowymi, fasady aluminiowe, świetliki
dachowe, ogrody zimowe, witryny, ściany działowe, stolarka antywłamaniowa,
stolarka kuloodporna

Izolacyjność akustyczna okien jednoramowych Rw [dB]: do 48 (PVC), do 53
(aluminium).
Wodoszczelność [Pa]: do E 1200 (PVC); do E 1950 (aluminium).
Grubość wypełnienia [mm]: od 10 do 52 (PVC), od 4 do 65 (aluminium).
Głębokość zabudowy [mm]: od 70 do 82 (PVC), od 70 do 120 (aluminium).

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy.
Dystrybucja: sieć sprzedaży na stronie www.schueco.pl
Aprobaty i certyfikaty: badania typu wg PN-EN 14351-1, PN-EN 13830, ISO
9001, Oceny higieniczne PZH , Aprobaty i Rekomendacje Techniczne ITB.
Usługi dla wykonawców: doradztwo techniczne; szkolenia; obsługa techniczna, serwis; pomoc przy realizacji nietypowych zamówień, dostawa do partnerów na terenie całego kraju.

ZALETY
z kompletne i wzajemnie kompatybilne systemy okienno-drzwiowe z jednej

ręki
z okna i drzwi o doskonałych parametrach cieplnych, wysoko energooszczędne
i pasywne Uw ≤ 0,8 [W/(m2·K)], mające wymierny wpływ na koszty eksploatacji,
wynajmu i odsprzedaży domu
z wąskie widoczne szerokości profili maksymalizujące dostęp światła, doskonała statyka umożliwiająca realizację okien i drzwi nawet o bardzo dużych
wymiarach
z wysoka odporność na włamanie od klasy RC 1 do klasy RC 4, także okucia
ukryte Schüco VarioTec (okna z PVC), Schüco AvanTec lub TipTronic (okna aluminiowe), napędy otwierania naświetli, zamki drzwiowe m.in. na linie papilarne
(Schüco Fingerprint), zdalne sterowanie okien i drzwi aluminiowych
z nowoczesne wzornictwo, profile i listwy przyszybowe o różnych kształtach,
niskie termoizolowane progi drzwiowe ułatwiające dostęp, bogaty wybór akcesoriów klamek, pochwytów etc.
z szeroka paleta kolorystyczna: PVC (profile białe i okleinowane, nakładki aluminiowe na okna i drzwi unikalne powłoki AutomotoFinish), aluminium (lakierowanie na dowolny kolor RAL lub anodowanie)
z szeroki wybór systemów i akcesoriów zapewniających swobodę projektowania i wykonania stolarki wysokiej jakości

Od lat najlepsze okna i drzwi na rynku!
NOWOŚĆ 2015: okna pasywne z aluminium Schüco AWS 90.SI+ i PVC Schüco
Alu Inside oraz drzwi podnoszono-przesuwne z PVC Schüco Thermoslide oraz
panoramiczne przeszklenia przesuwne Schüco ASS 77 PD, także w standardzie
pasywnym!

CHARAKTERYSTYKA
Materiał:
z PVC: profile 5-, 6-, 7-komorowe, wysokoudarowe wzmacniane kształtownikami ze stali ocynkowanej lub z koekstrudowanymi wzmocnieniami aluminiowymi
z aluminium: profile wielokomorowe z przekładkami termicznymi i dodatkowymi wypełnieniami
Współczynnik przenikania ciepła Uf [W/(m2K)]: od 0,76 (PVC), od 0,71 (aluminium)

Schüco International Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2, 96-321 Siestrzeń
tel. 46 858 32 00
www.schueco.pl, e-mail: schueco@schueco.pl

119
schuco abc 2015.indd 119

2015-05-26 08:38:08

