Værdiskabende design til
bæredygtig arkitektur
Døre, vinduer og facader

2

Schüco

Aluminiumssystem

Indhold

Aluminiumssystem

04
05
06
10
11
14
15

Byggeri for fremtiden

Værdiskabende løsninger

Schüco døre

Schüco dørbeslag

Schüco vinduer

Schüco facader

Schüco glastag

Schüco

3

4

Schüco

Aluminiumssystem

Byggeri for fremtiden
Energieffektive, smarte og bæredygtige bygninger efterspørges mere og mere i takt
med, at love og miljømål skærpes, og priserne på energi og råvarer stiger.
At en bygning klassificeres som ”grøn” er blevet et vigtigt salgsargument, og vore
dages kunder stiller krav til sunde bygninger med et godt indeklima, naturligt lys og
minimal påvirkning af miljøet. Schüco har løsninger til hele bygningen. Med vort
brede sortiment af veldesignede vinduer, døre, facader og solenergisystemer kan du
leve op til morgendagens krav. Vi anvender den seneste isoleringsteknik, edb-styret
kontrolsystem og intelligente net. Produkterne er af høj kvalitet og kræver minimal
vedligeholdelse.

Kungsbrohuset Stockholm

Aluminiumssystem

Schüco

Værdiskabende løsninger
Schüco er mere end en systemleverandør af vinduer, døre og facader. Vi leverer helhedsløsninger og tilbyder alt fra ventilation, solenergiløsninger og sikkerhedsprodukter til automation og systemer til modernisering af eksisterende bygninger. Produkter som øger værdien af ejendommen, reducerer driftsomkostningerne og bidrager
til et bedre miljø.

Sikkerhed og automation
Automatisering af bygninger spiller en central rolle
for energieffektivisering og sikkerhed. Schüco har
gennem årene udviklet automatiserede løsninger
til alle produktkategorier og kombineret dem med
komfort og design. Ved hjælp af adgangskontrol
øges trygheden. Derudover reguleres energianvendelse og ventilation, f.eks. ved at nedkøle bygninger om natten og åbne/lukke vinduer og døre
automatisk.

Modernisering
Inden for de nærmeste år vil et stort antal bygninger skulle energisaneres og moderniseres for at
leve op til energidirektivet 2020. Schüco har derfor
udviklet en rationel og energieffektiv moderniseringsfacade, hvor lejere kan blive boende i lokalerne under renoveringen. Den både sparer og
udvinder energi, og den rationelle planlægning,
fremstilling og montering er konstrueret for at
spare tid.

Solceller og solvarme
Med solenergi reducerer du driftsudgifterne og
gør en vigtig indsats for miljøet. Vi tilbyder enkle
og stilrene løsninger for alle typer af ejendomme.
Vælg mellem solceller, som genererer el og solfangere, som giver varmt vand.
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Schüco døre
Døre og indgangspartier udgør en vigtig del af bygningen, og Schücos aluminiumsdøre ADS (Aluminium Door System) opfylder høje krav med hensyn til design,
sikkerhed, isolering og funktionalitet. De findes i forskellige udførelser og prisklasser,
og fælles for dem alle er det brede sortiment af tilbehør. Du skræddersyr din løsning
og udstyrer den efter behov med alt fra lave dørtærskler, adgangskontrol og overvågning til skjulte hængsler og designgreb.

Aluminiumssystem

Schüco ADS 90.SI - ny lavenergistandard
ADS 90.SI (Super Isolation) er en super-isoleret premiumdør med
passivhusegenskaber. Den overordentlig tætte konstruktion har en
lufttæthed op til klasse 4 og trelags isolerede ruder og heldækkende
dørfyldning ned til under Ud-værdi 0,9W/m2K. En byggedybde på 90
mm sikrer en meget stabil konstruktion, som egner sig godt til store
indgangspartier med højfrekvent anvendelse. Døren findes både
som udadgående og indadgående med anslag og er tilpasset
modullåse som Schücos egne. Det stilrene design kombineres med
et bredt udvalg af tilbehør og automatiserede løsninger, og ADS
90.SI kan udstyres til at være en multifunktionsdør med Schüco
Door

Produktegenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passivhusegenskaber: høj isoleringsevne, Ud-værdi<0,9 W/m²K
SI = super-isoleret
Slagregnstæthed 750 Pa
Lufttæthedsklasse 4
Byggedybde 90 mm
God lydisolering
Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 2 i henhold til EN 1627
Stort udvalg af tilbehør, bl.a. skjulte hængsler
Lave  bundstykker
Adgangskontrol/dørautomatik

Schüco

Schüco ADS 65/70/75 HD
Schüco ADS HD (Heavy Duty) er et system, der er udviklet til store
dørpartier med højfrekvent anvendelse. Dørene er meget stabile, har
lang levetid og bygges op til modstandsklasse 3. De er desuden højisolerede og kan konstrueres som dobbeltdøre med åbningsbredder
op til 2.800 mm og højde op til 3.000 mm. U-værdien er afhængig af
størrelse og valg af isolerende rude, f.eks. kommer ADS 75 HD.HI
ned på en Ud-værdi på 1,0 W/m2K. Designet passer til såvel kommercielle ejendomme som til villaer med store dørpartier, og stilen
går igen i Schücos facade- og vinduessystem, hvilket giver gode
kombinationsmuligheder.

Produktegenskaber
• Højisoleret konstruktion med byggedybde 65, 70 eller 75 mm og
Ud-værdi ned til 1,0 W/m²K
• Meget stabilt system med lang levetid
• Åbningsbredde op til 2.800 mm (dobbelt døre), dørhøjde op til
3.000 mm
• Maksimal rammevægt 200 kg
• Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3 i henhold til EN 1627
• Testet til 1 million testcykler
• Stort udvalg af tilbehør, bl.a. skjulte hængsler og flugtvejs- og
nødudgangsbeslag
• Lave dørtærskler
• Sokkelprofil eller omløbende rammeprofil
• Adgangskontrol/dørautomatik
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Schüco ADS 50/65.NI
Aluminiumsdørene Schüco ADS 50.NI og ADS 65.NI (Non Insulation) er især egnede til indvendige uisolerede døre og glaspartier.
Trods smalle synlige profilbredder og minimal profildybde på 50 eller
65 mm opnår de meget stor stabilitet. Dørene er fuldt kompatible
med de uisolerede vinduer Schüco AWS og kan anvendes til indvendige vægge, vindfang eller receptioner af glas.

Schüco ADS 50 HD.NI
Aluminiumsdøren ADS 50 HD.NI er en uisoleret og meget robust dør
med udskiftelige anslagslister og forstærkede sikkerhedshængsler.
Produktegenskaber
• Synlige profilbredder fra 152 mm, profildybde 50 mm
• Flot design takket være afrundede profilkanter
• EPDM-glastætninger med svagt synlig tætning forhindrer
”sørgerande”
• Kan integreres i konstruktioner lavet i serierne ADS 50.NI og
ADS 65.NI

Produktegenskaber
• Ensartet dørdesign både indvendigt og i facade takket være samme
synlige profilbredder som for isolerede døre
• Smalle synlige profilbredder fra 70 mm
• Passende til glastykkelser fra 4 til 32 mm, ADS 65.NI op til 39 mm
glastykkelse
• Rammevægt op til 160 kg
• Vælg mellem indad- eller udadgående enkelt- eller dobbeltdøre,
evakueringsdøre, klemfrie døre, svingdøre med automatiske   
skydedøre og helglasdøre
• Afhængig af beslag og ruder er dørene indbrudshæmmende op til
modstandsklasse 2 i henhold til EN 1627

Aluminiumssystem

Schüco ADS 80 FR 30/60 brandsystem
Den nye brandklassifiserede aluminiumsdør
Schüco ADS 80 FR (Fire Resistant) med 30 eller
60 minutters brandmodstand baseres på stabile
hulkammerprofiler med 80 mm profildybde og kan
endog anvendes på faste partier. Sammen med
tilhørende beslag er ADS 80 FR gennemtestet.
Systemet gør det muligt at skræddersy multifunktionsdøre med forskellige krav til byggesikkerhed
og automatisering. Dørene og de faste partier,
som både kan anvendes indvendig og udvendig,
passer harmonisk til Schücos facader og døre.

Schüco

Produktegenskaber
• Dimensioner:
Enkeldør 1.400 x 2.988 mm og dobbeltdør
2.820 x 2.988 mm
• Multifunktionsspor for hurtig fastgørelse af
beslag
• Kan udstyres med skjulte hængsler og
integrerede dørlukkere
• Multifunktionsdør: Kan kombineres med
røgsikring, indbrudssikring, adgangskontrol
og støjdæmpning. Elektronisk sikring af
evakueringsdøre og Schüco Fingerprint findes
som tilvalg,
• Indbrudshæmmende konstruktion op til
modstandsklasse 3 i henhold til EN 1627
• Rationel fremstilling takket være dørvarianter
uden brandsikringsisolatorer
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Schüco dørbeslag
Schüco tilbyder et bredt sortiment af dørbeslag og låsetyper, hvilket giver stor frihed
i udformningen og gør det let at tilpasse døren til det faktiske behov.
Vælg mellem flerpunktslås, låsebeslag for panikevakuering og elektriske døråbnere.

Udenpåliggende hængsler
Schücos udenpåliggende
hængsler er meget slidstærke og
kan klare rammevægte op til 200
kg. De har et elegant design og
er lette at montere og demontere og kan anvendes til alle
dørserier med byggedybde
65-90 mm. Fastgørelse sker
direkte med hjælp af specialudviklet ankerbolt. Testet i henhold
til EN 12400 med en million testcykler* og er meget velegnet til
høj belastning.

Skjulte hængsler 100˚ til
Skjulte hængsler kombinerer
funktion med design og giver
døren et stilrent udseende. De
kan klare rammevægte op til
180 kg og findes i åbningsvinklerne 100˚ og 180˚.
Disse hængsler giver ekstra bred
åbning, hvilket kan være af afgørende betydning pga. handicapnormer.

Rem-hængsler
Schüco rem-hængsler har en
stilren yderside med en meget
smal synlig cylinderform. De er
testede i henhold til EN 124000
med en million testcykler og er
dermed velegnede for høj
belastning og anvendelsesfrekvens. Maksimal rammevægt
200 kg.

(*1 testcykel = døren åbnes og lukkes en gang.)

Schüco Door Control
System
Dør-management-systemet Door
Control System kombinerer
eksklusivt design med den
nyeste teknik. Moduler for nøglekontakt, tastatur, videokamera,
instruktionsskilte, nødåbnere og
kortlæsere har ensartede dimensioner. De integreres direkte i
profilet og dækkes af tonet glas.
Anvendelsesområderne er
mange, og modulopbygningen
gør det let at tilpasse systemet til
kundens behov. Den innovative
montering gør det let og hurtigt
at forsyne dørpartier med passérog evakueringsfunktioner.

Produktegenskaber
• Modulopbygget dørmanagement-system
• Profilintegrerede
komponenter
• Ensartet, stilrent design
• Eksklusivt tonet glasoverflade
• Nyeste teknik
• Forenklet montagesystem

Aluminiumssystem

Schüco

Schüco vinduer
Med aluminiumsvinduer sparer du energi og penge og bestemmer selv dimension
og farve. Aluminium er vedligeholdelsesfrit med lang levetid og giver god beskyttelse mod indbrud. Det klassiske design passer til alle typer af bygninger og findes i
et væld af udformninger, farver, udvendig behandling og overflade, der passer til
såvel moderne arkitektur som til renovering af ældre bygninger.

AWS 90.SI+ med tip Tronic og skjulte
motorer, betjenes via BUS-system.

Schüco AWS 90.SI+
Schücos nye super-isolerede passivhusvindue
AWS 90.Si+ kan nå ned til Uw-værdi 0,69W/m2K.
Vinduet kombinerer fordelene ved aluminium med
en holdbar og fremtidsrettet isoleringsteknik og
har en byggedybde på bare 90 mm. Det omfattende profil- og tilbehørssortiment giver mange
kombinationsmuligheder og stor arkitektonisk frihed. Vinduet er kompatibelt med det superisolerede dørsystem Schüco ADS 90.SI. Kombineret
med det skjulte vinduesbeslag AvanTec kan det
klare fløjvægt op til 160 kg.

Produktegenskaber
U w-værdi ned til 0,69W/m2K
SI = Super-isoleret
Byggedybde 90 mm, synlig bredde 99 mm
Stort udvalg af tilbehør, herunder skjulte
hængsler
• Kompatibelt med det super-isolerede dørsystem ADS 90.SI
• Stort udvalg i overfladebehandling og farver
• Mulighed for forskellige farver indvendigt
og udvendigt

•
•
•
•
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Schüco vindue AWS 75 BC.HI
AWS 75 BC.HI er specielt udviklet til det nordiske marked. Blokvinduet kombinerer nordisk
stilrent design med høj kvalitet samtidig med, at
det giver plads til individuel udformning. De smalle
karmprofiler giver maksimalt lysindfald og du bestemmer dimension, farve og åbningsmåde.
Vinduet er energieffektivt, vedligeholdelsesfrit og
har en lang levetid. Aluminiumets materialeegenskaber og den smarte konstruktion giver høj sikkerhed.

Produktegenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

U w-værdi ned til 0,89W/m2K
HI = højisoleret
Byggedybde 75 mm, synlig bredde 67 mm
Høj tæthed, egnet til energieffektivt byggeri
Gennemgående designlinje for profiler, greb
og beslag
Ensartet design for faste og oplukkelige partier
Oplukkelige vinduer i størrelse op til
1250 x 1600 mm
Brugervenlig og sikker udluftningsfunktion
(indadgående vindue med tovejsbeslag giver
bekvem og børnesikret udluftning og holder
regnvand ude)
Stort udvalg i overfladebehandling og farve
Maksimal glastykkelse 34 mm

Aluminiumssystem

Schüco

Schüco AWS 75.SI
Det super-isolerede aluminiumvindue Schüco
AWS 75.SI har en byggedybde på bare 75 mm og
tilbyder en U-værdi ned til 0,74 W/m2K.

Produktegenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U w-værdi ned til 0,74 W/m2K
SI = super-isoleret
Byggedybde 75 mm, synlig bredde 91 mm
Stort udvalg af tilbehør, herunder skjulte
beslag
Kompatibelt med det superisolerede dørsystem
ADS 75 HD.HI
Findes også i designserien RL = Residential
Line og SL = Soft Line
Indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3 i
henhold til ENV 1627
Stort udvalg i overfladebehandling og farve
Mulighed for forskellige farver ind- og
udvendigt

Schüco AWS 75 BS.SI
Schüco AWS 75 BS.SI er et blokvinduessystem
med skjult vinduesbue set udefra og en synlig
bredde på bare 66 mm. Trods den smalle konstruktion er vinduet super-isoleret og har den lave
Uw-værdi 0,71 W/m2K. Designet er stilrent og skaber en ensartet yderside for faste og oplukkelige
partier
Produktegenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U w-værdi ned til 0,71 W/m2K
SI = super-isoleret
Byggedybde 75 mm, synlig bredde 66 mm
Optimeret konstruktion som giver superisolerende egenskaber
Stort udvalg af tilbehør, herunder skjulte beslag
Kompatibelt med det superisolerede dørsystem
ADS 75 HD.HI
Ensartet design for faste og oplukkelige partier
Stort udvalg i overfladebehandling og farver
Mulighed for forskellige farver ind- og
udvendigt
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Schüco facader
Facaden er mere end den udvendige side. Dagens intelligente klimaskærm kan
spare, generere og styre energi. Med naturen som forbillede skiftes funktion i takt
med overgangen fra dag til nat og mellem årstiderne. En varm augustdag stiller
andre krav end en kold decembernat, derfor giver de på solrige dage solafskærmning og genererer solenergi for om natten at give ekstra varmeisolering samt indsyns- og indbrudsbeskyttelse. Facaden tilpasses de individuelle behov, og det
stilrene design passer til alle typer af bygninger.

Schüco passivhusfacade
FW 50+.SI / FW 60+.SI
De passivhus-certificerede facadesystemer FW 50+.SI og
FW 60+.SI er meget energieffektive takket være ny superisolering. De er desuden enkle at
producere, planlægge og montere, og det smalle design passer til de fleste bygninger. Systemet er særlig egnet til
synergifacader med integrerede
solceller og solfangere, som
giver god
energibalance og reducerede
driftsomkostninger.

Produktegenskaber
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U w-værdi under 0,7 W/m2K
SI = super-isoleret
Passivhus-certificeret i henhold til Passivhaus Darmstadt
Varmereflekterende isolerende bånd og klemlister som reducerer
strålingstabet
Glasvægt op til 700 kg pr. glas
Trelags-glas med op til 64 mm glastykkelse
Nyudviklet styring til skruerne giver sikker iskruning i skruekanalen
selv ved store glastykkelser
Integreres i systemerne Schüco 50 + og Schüco 60 +.
Alle dele er kompatible
Bredt sortiment af profildybde og tætningslister opfylder de fleste
arkitektoniske og konstruktionsmæssige ønsker og krav

Aluminiumssystem
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Schüco glastag
Lyset spiller en afgørende rolle i arkitekturen. En genial måde at udnytte det naturlige dagslys er at bygge et glastag. Schüco tilbyder et stort antal løsninger for
konstruktioner i såvel højisoleret som super-isoleret udførelse. Blandt andet kan man
vælge blandt mange profildyber, det kan være integrerede dræningskanaler, kondensvanddræning og brandteknisk sikre løsninger. Der findes endog systemer uden
udvendig dækkapper, som bevirker, at vandafstrømningen er god ved lav taghældning. Systemet findes både til selvbærende konstruktioner og til påbygningskonstruktioner.
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Schüco – ekspert i energieffektive facadesystemer
Schüco er den førende leverandør af avancerede klimaskærme. Selskabet blev grundlagt i
1951. Med næsten 5.000 ansatte og 12.000 partnere i mere end 78 lande tilbyder Schüco det
nyeste inden for vindues-, dør-, og facadeteknik, effektive solenergiløsninger og individuel
rådgivning for arkitekter, investorer og bygherrer. Selskabet har hovedkontor i Bielefeld i
Tyskland og omsatte i 2011 omregnet ca. 20 milliarder kroner.

Schüco International KG
Salgskontor Danmark
Stamholmen 149,1
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 34 22 00
Telefax: +45 36 34 22 10

Schüco: Systemløsninger til vinduer, døre, facader og solarprodukter.
I samarbejde med sit verdensomspændende netværk af partnere, arkitekter, specifikationsansvarlige
og investorer udvikler Schüco bærerdygtige klimaskærme med fokus på mennesker og deres behov, i
harmoni med natur og teknologi. De højeste krav til design, komfort og sikkerhed kan imødekommes.
Samtidig reduceres udledningen af CO2 gennem øget energieffektivitet, og derved skånes de naturlige ressourcer. Schüco og dets divisioner Metal, PVC-U og New Energies leverer specialfremstillede
løsninger til nybyggeri og renovering, som er udtænkt til at opfylde individuelle behov for brugerne i alle
klimazoner. Med 5.000 ansatte og 12.000 samarbejdspartnere er Schüco repræsenteret i 78 lande og
realiserede i 2012 en omsætning på 1,8 milliarder euro.

P „Værdiskabende design til bæredygtig arkitektur“/12.13/Printed inSweden
Alle billeder er illustrationer af Schüco systemer og beskyttet af ophavsret. Der tages forbehold for
trykfejl og systemændringer.

Schüco International KG
www.schueco.dk

