
„Rendszerváltás” a SCHÜCO-nál: 
‚\ SCll1C() az AVvS (Alunii-
niiiii) \Vin(lov Svtein ) - alu-
iiniuni ablak- é az AES 
‚\luniiniuiri Door Svsteni 
tjtorenJNzercinek iiicalkotá-
ival a, cklii SCH (JCO 

koval S ren(kterct vúltja feL 
A SCHÜC() A\VS ablak- és 
Al)S aJtúienJNzeiek heveze-
tesét az eneriatakarékossúe 
notivalta: a SCl-l(C() az 
ltiiOl)ai Ijnios s,abalyo,.as 
niiitl egyre erőteljesebben je-
leutkező  höszigeteka igényt 
elégiti ki, egyúttal ilő- és 
kItgkiiuél ő  gvú úsi folya-
illatot tesz lehet ővé az AWS 
c a, !\l )S en(k/ei'ckkcl. 

SCHCC() AWS ablakok 

Az AV'S ihkikiendszeiiel a 
SCIR"C0 olyan komplett 
rendsteit k iiúl, ame lv m nden 
követclménvnek me21eleI. A 
fu n kc ohó I fakadó elúny öL 
talúlko,nak az építészeti és 
nie2!ornlalasi stetlil) intokkal 

SCHCC() MV'S 60 ablak 

Minden renrkzernek van egy 
alapszéitúja. amelyet a, útla-
gos igenvekie léjles,'tettek ki: 
a SCHIIC() AWS iends,eien 
belül ez az A\VS 60-as icnd- 
s,cr. :imclv 	/(IO5\'a 

• hatalmas pioii lvúlas,ték: 
I (iggő leges os/tOboRlák már 
4-I ntitt-es látszó széles-
segtol, középtelnyilú szárny 
es sz. rnyoszto F( ül h 

	

• v tit 1/11 	mc lg I t k' 	nteiet lel 
meepttlietú tokpioti I 

/i tij, inflovativ rejtett 
ablakvasalat - 

a S( lIU(() Avan lec vasalat 

A, AvaitTec ablakvasalat 
nagy előnye. hogy a pontok 
rejtettek. a va ,,alati elemek kö- 
ziil it ndiissze a kilincs lát- 
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SCHUCO ADS ajtók 

A SC Ii (JCO i fl novat V ajtó-
rendszere olyan megolda-
sokat ki nál. nielvek az elier-
gia. biztonság, automatizú-
dó és tormatervezés jegyé-
ben modern. jövőbe mutató 
építészeti megjelenést tesz-
tiek lehetövé. 

SCHÜCO ADS 60 ajtó 

Az ADS 60-as ajtók tileg-
felelnek a legújabb magyar-
orszagi energetikai elútrt-
soknak. A SCHIk'() Al)S 60 

t k 	1 1  O Ii 5 / C r k C / ci cii cl 

i\t 	aiUTVlifliUlil 	prolil- 
renck,er ű  AVV'S ablak- és 
Al)S ajtos,erke,etek iiiir 
tlap kivitelben teljesitik az 
uj eniupat Ii .szigetelesi kö-
etel ménveket, a 111  (High 

Instilation) és az Si (Super 
I nsu lation) szériúk pedig 
e leri k a m űanya és a la ab-
kikketetek Ii ithe tási ér-
tékét. 

A SCHÜCO Új ablak- és 

altoren(kterének laborat őrin-
uh bevitsg m iIúsa a 	ir életbe 
lepett. lizirmoniiáIl MSZ EN 
1435 I - I termékszabvúny sze-
rini történi, tehút ezeken a 
termékeketi a hmszerkezet 
gyarto cégek elhelyethetik a 
CE-jelölést. 

inc I lett rendk v ti I val t itatt )s 

épitészeti kialakitast tesz lehe-
tővé. 

A 6() mm-es heépitési 
niélységű  standard s/éria tu laj - 
d insagai 

• feljavított I iszicetelési érté-
k ű : lJ=2.6 W/inK 

• sikban ‚útniló és kilelé 
nvi ló s/'tIn\I változatok 

• konipatihilis a 5(11 ÜC( 

ajtópo)gimurtal 

• 6(1 1ml-es beépílési mély-
ség esetén is rendkívül jó 
llúszi2ctelési érték 

• az t( )lal I )il)iOÍi I által meg- 
növelt Ilóvigetelé›,i t'tna 

• nagyon keskeny lúts,ú 
lesség mar 67 irt ni-túl  

tabban gyakran fel meni 
pililenia. hogy a tant és a, 
ablak po ) Ill színe iii ncs össz 
hangban. 

A SCI It CO AvanTec va-
salat iiiindeii befelé nviló, lel-
üt kötő  ablakhoz beépíthet ő  
és különböző  i nnovativ nyi-
tshatárolú lunkciókkal lel-
szerelhetú (p1. lix állásba 
tögzito ttvitúshatúrofo - huzat 
okt itta heesap ődús elleni 
szel lúztetú úllas). 

A 5(11 [I Co AvanTec 
vasalattal szerelt ablakok 
betötésvédel iii osztályba 
sorolasa is niegtortént: a 
stcrkezetek WK I -WK3 hu-
lonsagi kategóriáig minosi-
tettek. 

.1 
---domo 

hőútbocsútási tén\ e/úle a 
fejlesztésnek köszönhet ően 
elérte a SCHÜC() AWS 60 
ahlakprofilok kedvez ő  érté-
keit. 

A 60 mm-es heépitési 
irtélvsé ű  standard széna tu-
lajdonságai: 
• (m() mm-es bcépitési mélység 

esetén is rendkívül jó h őszi-
getelési érték W/iiiK 

• kompatibilis a 5(1-1 Ü('() 
ablakprograni iimil 

• az izolatorproli I által meg-
növelt hőszigetelési zona. 
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