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Glas og aluminium

Velkommen!
Vi tilbyder dig fleksible produkter til moderne hjem med personlighed.
Eftersom alle hjem er forskellige, tager vi udgangspunkt i dine behov og skræddersyr unikke løsninger. Vi lægger stor vægt på intelligent og funktionelt tilbehør og
tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som står til rådighed
for dig hele vejen fra tegnebrættet til den færdige montage.

Schüco vinduer, døre og udestuer fremstilles af
glas og aluminium, som er et modstandsdygtigt
materiale med lang levetid. Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt og kan let formes efter dine
ønsker.
Du vælger selv mål, farve og design og fra et
bredt sortiment af håndtag, beslag og tilbehør,
således at du kan give din bolig dit personlige
udtryk.
Med Schüco får du en unik kombination af
internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk.

Glas og aluminium

Schüco

Den længste sommer
Åben dit hjem og nyd friheden og det naturlige lys. Vi har både alternativer til dig,
som drømmer om en hvid jul i en isoleret udestue og til dig, som ønsker at forlænge
sæsonen med et uderum. Uanset hvad du vælger, vil du kunne opleve masser af
lyse og skønne sommeraftener.
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Det ultimative udendørsliv, overdækket terrasse PRC 50
Få mest muligt ud af sommeren og nyd den uanset vejret. I Skandinavien har vi kun få måneder til at opholde os udendørs. Forlæng
denne mulighed med en overdækket terasse i glas og aluminium.
Du slipper for regn og for vind, hvis du yderligere supplerer med
sidevægge. De stabile aluminiumsrammer er vedligeholdelsesfrie,
og for at du ikke skal arbejde i ferien, har vi konstrueret taget, så det
er næsten selvrensende.

Produktegenskaber
• PRC 50 står for Patio Roof Construction, 50 mm brede tagprofiler
• Taget kan konstrueres i mange varianter og anvendes til såvel
carport som til pool-tag
• Kan suppleres med læhegn eller skyde- og foldedøre
• Lang levetid takket være pulverlakerede aluminiumsprofiler
• Findes med både enkeltglas og termoglas - alternativt bølgeplast
• Lave profiler på toppen af taget som bevirker, at vand og snavs let
løber af

Glas og aluminium

Udestue CMC 50
Nyd skift i vejret med benene trukket op i sofaen. Med CMC 50 får
du et ekstra rum at opholde dig i hele året. Den isolerede konstruktion består af et stilrent glastag og stabile aluminiumsrammer, som
suppleres af vinduer og skyde- eller foldedøre. Designet passer til
alle hustyper, og du vælger selv mål, farve og funktion.
På varme sommerdage kan det for eksempel være skønt med automatisk udluftning og solafskærmning, mens du hen imod aftenen
effektivt lukker småkryb ude med et myggenet integreret i konstruktionen.

Schüco

Produktegenskaber
• CMC 50 står for Conservatory Modular Construction, 50 mm
profilbredde
• Suppleres med valgfrie vinduer og skyde- eller foldedøre
• Findes også i højisoleret system CMC 50.HI (High Insulation)
• Maksimal glastykkelse 42 mm, passer til trelags-termoruder
• Taghældning 7-45°
• Integreret tagrende i to forskellige design
• Stort udvalg af tilbehør
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt
farvevalg ind- og udvendigt

7

8

Schüco

Glas og aluminium

Det oplivende lys
Vi mennesker behøver i høj grad dagslys for at leve, og med vore dages velisolerede
vinduer kan du med god samvittighed lade lyset flyde. Ved renovering er der
desuden mange penge at spare ved at skifte til moderne løsninger. Ud over at
sænke opvarmningsudgifterne bidrager udskiftning af vinduer i høj grad til at øge
værdien på din ejendom. Vi tilbyder vinduer som matcher stilen og udstyrer dem
med de egenskaber, du ønsker. De er desuden funktionelle, næsten vedligeholdelsefrie og har en lang levetid.

Glas og aluminium

Schüco

Smagfuldt lysindfald, vindue AWS 70.HI
Stilrent design-look som passer såvel i by som på land. Det højisolerede aluminiumsvindue AWS 70.HI
findes i tre forskellige designs og med et bredt sortiment af håndtag og beslag.
Residential Line-seriens affasede ydre kontur egner sig til renovering ligesom Steel Contour-serien
passer udmærket til rekonstruktion af ældre stålvinduer. Soft Line-seriens afrundede form udgør en
spændende kontrast til stramme, rette linier og moderne materiale.

Produktegenskaber
• AWS 70.HI står for Aluminium Window System,
70 mm rammedybde, High Insulation
• Højisoleret udførelse med U-værdi ned til
Oplukkeligt vindue 0,84 W/m2K
Fast vindue 0,64 W/m2K
• Maksimal glastykkelse 50 mm, passer til trelags
termoruder
• Smalle, synlige vinduesprofiler i tre forskellige
designserier:
AWS 70 RL.HI (Residential Line)
AWS 70 SL.HI (Soft Line)
AWS 70 ST.HI (Steel Contour)

• Oplukkelige vinduer i størrelser op til
1700 x 2100 mm, alternativt 1000 x 2500 mm
• God lydisolering og slagregnstæthed op til
klasse 9A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
• Sammenhængende designlinje og stort udvalg
af profiler, håndtag og beslag
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskelligt farvevalg ind- og
udvendigt
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Moderne og elegant, vindue AWS 75 BC.HI
Moderne materiale som glas og aluminium udgør en spændende kontrast til det naturlige miljø. Det
stilrene og stramme design lader udsigten tale for sig selv og giver plads til det personlige udtryk.
Blokvinduet AWS 75 BC.HI er et højisoleret og energieffektivt vindue, som fås som opluk med målene
1250 mm (bredde) og 1600 mm (højde). Det giver maksimal glasoverflade takket være yderst smalle
profiler, og fra udvendig side er vinduesrammen skjult.

Produktegenskaber
• AWS 75.BC.HI står for Aluminium Window System,
75 mm rammedybde, Block Construction, High
Insulation
• Højisoleret udførelse med U-værdier ned til:
Oplukkeligt vindue 1,3 W/m2K
Fast vindue 1,2 W/m2K
• Maksimal glastykkelse 32 mm, optimalt for tolags
termorude
• Oplukkelige vinduer i store størrelser op til
1250 mm x 1600 mm

• God og sikker udluftningsfunktion (indadgående
bundhængt vindue for bekvem og børnesikker
udluftning, holder regnvand ude og hæmmer
indbrud)
• God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 1
• Sammenhængende designlinje og stort udvalg
af tilbehør såsom motorstyring via fjernstyring
eller smartphone
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskelligt farvevalg ind- og
udvendigt

Glas og aluminium
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Prægtige glaspartier, vindue AWS 75 BS.HI
Generøse vinduesstørrelser skaber en rummelig atmosfære, hvor du kan beskæftige dig med dine daglige gøremål, mens du nyder naturen og
solnedgangen. Med blokvinduet AWS 75 BS.HI skaber du et udtryksfuldt hjem tilpasset til din egen stil og personlighed.
Vinduet har meget smalle profiler med skjult vinduesramme set udefra og findes i oplukkelige størrelser op til 1450 mm i bredden og 1900 mm
i højden. Den smalle konstruktion til trods er vinduet højisoleret og indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3!

Produktegenskaber
• AWS 75 BS.HI står for Aluminium Window System, 75 mm
rammedybde, Block System, High Insulation
• Højisoleret udførelse med U-værdi ned til:
Oplukkeligt vindue 0,8 W/m2K
Fast vindue 0,72 W/m2K
• Maksimal glastykkelse 40 mm, passer til trelags termorude
• Oplukkelige vinduer i størrelser op til 1450 mm x 1900 mm
• Sikker udluftningsfunktion (indadgående bundhængt vindue for
bekvem og børnesikker udluftning, holder regnvand ude samt
hæmmer indbrud)
• God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3
• Sammenhængende designlinje og stort udvalg af tilbehør som
f.eks. myggenet
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt
farvevalg ind- og udvendigt
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Udvisk grænsen mellem ude og inde

Praktisk for livsnydere,
foldedør ASS 70 FD
Med et enkelt greb flytter du
grillfesten udenfor og kan
således nyde den lune sommeraften. Døren ASS 70 FD foldes
sammen til en smal pakke på
ind- eller udvendig side og kan
valgfrit parkeres i højre eller
venstre side.
Du designer døren selv med
op till seks sektioner, og en af
rammerne kan anvendes som
dør for ikke at skulle åbne hele
glaspartiet, når du vil gå ind eller
ud.

Produktegenskaber
• ASS 70 FD står for Aluminium Sliding System, 70
mm rammedybde, Folding Door
• Praktisk design som foldes sammen til smalle
pakker på ind- eller udvendig side og parkeres
valgfrit til højre eller venstre
• Isoleret udførelse med U-værdi ned til 1,2 W/m2K
• Maksimal glastykkelse 45 mm, passer til trelags
termorude
• Du designer din egen foldedør med op til seks
sektioner, maksimal rammebredde 1200 mm,
rammehøjde op til hele 3000 mm, maksimal
rammevægt 100 kg

• Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal
vedligeholdelse
• God lydisolering og slagregnstæthed op til
klasse 9A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
• Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som
f.eks. pudsebeslag
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskelligt farvevalg ind- og
udvendigt
• Kan med fordel konstrueres således, at en
ramme anvendes som dør, så du ikke behøver at
åbne hele glaspartiet, når du vil ind eller ud

Glas og aluminium

Produktegenskaber
• ASS 80 FD.HI står for Aluminium Sliding
System, 80 mm rammedybde, Folding Door, High
Insulation
• Praktisk design som foldes sammen til smalle
pakker på ind- eller udvendig side og parkeres
valgfrit til højre eller venstre
• Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til 0,8
W/m2K
• Maksimal glastykkelse 53 mm, passer til trelags
termoruder
• Du designer din egen foldedør med op til seks
sektioner, maksimal rammebredde 1200 mm
og rammehøjde op til hele 3000 mm, maksimal
rammevægt 100 kg

• Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal
vedligeholdelse
• God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 8A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
• Stort udvalg i designbeslag og tilbehør som
f.eks. prisbelønnede håndtag
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskelligt farvevalg ind- og
udvendigt
• Kan med fordel konstrueres, således at en
ramme anvendes som dør, så du ikke behøver at
åbne hele glaspartiet, når du vil ind eller ud

Schüco
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I harmoni med naturen,
foldedør ASS 80 FD.HI
Lad små børn springe frit omkring med bare tæer og nyde
dugfrisk græs. Når det bliver
køligere, er det skønt at kunne
lukke til og lade lyset og naturens farver spille gennem det
højisolerede glasparti. ASS 80
FD.HI foldes sammen til en smal
pakke på ind- eller udvendig
side og gør det muligt at åbne
hele vinduespartiet for at nyde
hele sommeren!

14

Schüco

Glas og aluminium

Et lyst og luftigt hjem

Bekvemt og børnesikkert, hæve-skydedør
ASS 70.HI
Nyd at ude bliver inde og at lave mad i solskinnet. Den højisolerede hæve-skydedør ASS 70.HI
er tilpasset vores nordiske klima og har et stilrent
formsprog, som er i harmoni med de fleste hustyper. Den egner sig godt til store åbningspartier
med op til fire variable dørfløje og åbner fra siden
eller fra midten.
Ved at ”hæve” skydedøren mindskes friktionen,
og det bliver let at trække døren til siden. Når den
er åbnet, sænker du ganske enkelt døren, hvor du
ønsker det og bremser den for at undgå, at små
børnefingre kommer i klemme.

Produktegenskaber
• ASS 70.HI står for Aluminium Sliding System,
70 mm rammedybde, High Insulation
• Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til 0,8
W/ m2K (passivhusniveau)
• Maksimal glastykkelse 52 mm, passer til trelags
termoruder
• Egnet til store åbningspartier i op til seks sektioner
med mål op til 3000 x 3000 mm og glasvægt op til
400 kg pr. dørfløj
• Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal
vedligeholdelse
• God lydisolering og ekstrem god tæthed som
overgår klasse 9A i slagregnstæthed (E1050 PA)
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
• Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f. eks.
myggenet og skjulte motorer
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed
for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt

Glas og aluminium

Produktegenskaber
• ASS 50 står for Aluminium Sliding System, 50mm
rammedybde
• Højisoleret udførelse med en U-værdi ned til
1,3 W/ m2K
• Maksimal glastykkelse 32 mm, passer til to-lags
termoruder
• Egnet til store åbningspartier i op til seks sektioner
med mål op til 3000 x 3000 mm og glasvægt op til
400 kg pr. dørfløj
• Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal
vedligeholdelse
• God lydisolering og slagregnstæthed i klasse 9A
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2
• Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f.eks.
myggenet og klemsikring
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed
for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt

Stilrent og lækkert, skydedør ASS 50
Lys danner grundlag for vort velbefindende og bidrager til at skabe
et harmonisk hjem for dig og din familie. Med ASS 50 skaber du
en moderne og luftig følelse ved at anvende store transparente
skydedøre i valgfrit antal rammer med en størrelse på op til 3000 x
3000 mm.
Det slanke design med smalle, synlige profiler passer godt sammen
med den minimalistiske nordiske stil, og der er et stort udvalg af
veldesignet tilbehør. Skydedøren kan forsynes med alt fra hæveskydefunktion for enkel håndtering til trepunktslåsning, børnesikring
og forskellige farver på ind- og udvendig side.

Schüco
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Husets populæreste rum,
skydedør ASS 32 SC
Nyd skønne udendørsaftener
langt hen på sensommeren.
ASS 32 SC er en gennemtestet
skydedør, som med fordel kan
anvendes til udestuer.
Den findes både i en isoleret og
uisoleret variant, afhængig af
hvor lang en sæson du ønsker.
Den er tilmed helt vedligeholdelsesfri.

Produktegenskaber
• ASS 32 SC står for Aluminium Sliding System, 32 mm rammedybde,
Square Cut
• Isoleret udførelse med en U-værdi ned til
1,9 W/m2K
• Maksimal glastykkelse 24 mm, passer til tolags termoruder
• Maksimal højde op til 2500 mm og maksimal bredde 1700 mm pr.
sektion, glasvægt pr. dørfløj maksimalt 90 kg
• Slidstærke, rustfrie glideskinner for minimal vedligeholdelse
• God lydisolering og slagregnstæthed op til klasse 7A
• Stort udvalg af designbeslag og tilbehør som f.eks. myggenet
• Elokseres eller lakeres i valgfri farve med mulighed for forskelligt
farvevalg ind- og udvendigt

Glas og aluminium

Schüco

Detaljerne gør forskellen
Alle vore produkter skræddersys efter dine ønsker, og vi stiller et bredt udvalg af tilbehør
til rådighed, for at du kan få den perfekte løsning. Udover veldesignede håndtag og
beslag kan du vælge skjulte eller automatiske løsninger, solafskærmning, forskellige
sikkerhedsløsninger, myggenet og baldakiner.

Prisbelønnet håndtagsserie

Smarthome løsninger med praktisk display

Stort udvalg i elokseringer

Praktisk myggenet i stilrent design

Overvej hvilken type lås, du behøver.
En enkel tommelfingerregel er, at jo flere låsepunkter, den har, som forankrer dørbladet med
karmen, desto sikrere, stabilere og tættere
en konstruktion får du. Vi tilbyder 1-, 3- og
5-punktslås.

Vore produkter elokseres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskelligt farvevalg ind- og udvendigt. Overfladebehandlingen er vedligeholdelsesfri med lige så lang levetid som vore produkter, og du kan tilvælge en forbehandlingfor ekstra holdbarhed i f.eks kystnære områder.
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Inspiration
Ny trappe til haven

Skydeparti
ASS 50

Nye franske døre AWS 75
BC.HI – helglasdøre for
større lysindfald

Fordele
• Udestue/terasse som forlænger sommersæsonen
• Større kontakt mellem ude og inde
• Større naturligt lysindfald
• Mere udeplads
• Lavere energiforbrug

Foldeparti ASS 70 FD – for at kunne åbne hele
væggen.

Træpanel

Glas og aluminium

Nyt tag – tagpap

Pergola – for solafskærmning
og grønne planter tilføjer
rummelighed i udemiljøet

Schüco

Sokkel – males mørkegrå
Gavl – pudset op til tagryg

Johan Sundberg
Johan Sundberg Arkitektur
Uddannet på arkitektskolen LTH
Eget firma siden 2002
Nomineret til magasinet arkitekturs
debutpris for Villa Bergman Werntoft
2007
Udvalgt som én af 30 arkitekter i
hele verden til Wallpaper Architects
Directory 2010.

”Jeg tror på en stærk organi
sation og strømlinet formgivning
i alle projekter. Arkitekterhvervet er en kunstnerisk
mission, der har indslag af
teknik, økonomi og mange
andre ting. Hjertet i arkitektens
virksomhed er ingen enkelt
del men en helhed. Sammen
skaber jeg og min klient noget
større end de enkelte dele.”

Nye vinduer AWS 75 BC.HI
– for større lysindfald og
bedre isolering

Svensk villa fra 60’erne før renovering

Trædæk
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Schüco – for dig som ønsker lidt ekstra
Schüco hjælper dig med at skabe kvalitet udover det sædvanlige i din bolig og tilbyder dig fleksible produkter til moderne hjem med personlighed. Vi tager udgangspunkt i dine behov og skræddersyr unikke
løsninger til dig. Vore vinduer, døre og udestuer fremstilles af det modstandsdygtige materiale aluminium, der har en meget lang levetid, og af glas. Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt og kan let formes
efter dine mål. Vi lægger stor vægt på intelligent og veldesignet tilbehør og tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som står til rådighed for dig hele vejen fra tegnebræt til færdig montage.
Med Schüco får du en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og dansk håndværk.

Schüco International KG
Salgskontor Danmark
Stamholmen 157,3
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 34 22 00
danmark@schueco.com

Schüco - systemløsninger til vinduer, døre og facader.
Virksomheden Schüco International KG, som har hovedsæde i Bielefeld, udvikler og sælger system
løsninger til vinduer, døre og facader. De 4.750 ansatte, som er fordelt i hele verden, arbejder for, at
Schüco skal være førende inden for service og teknologi i byggebranchen - både i dag og i fremtiden.
Udover at tilbyde produkter til bolig- og projektbyggeri, der skåner de naturlige ressourcer, tilbyder
Schüco som specialist i klimaskærme, særlig rådgivning samt digitale løsninger i alle faser af bygge
projektet - fra den spæde idé via planlægning og produktion til montage. 12.000 udførende producenter,
planlæggere, arkitekter og investorer arbejder sammen med Schüco i hele verden. Virksomheden er
aktiv i mere end 80 lande og havde i 2016 en årsomsætning på 1,46 mia. euro. Find mere information på
www.schueco.dk.
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