Bygg om och släpp in ljuset

Grön teknik för den blå planeten
Ren energi med sol och fönster
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Schüco

Glas och aluminium

Innehåll

Glas och aluminium

Schüco

Välkomna!
Vi erbjuder dig flexibla produkter för moderna hem med personlighet. Eftersom inget
hem är det andra likt utgår vi från dina behov och skräddarsyr unika lösningar på plats.
Vi lägger stor vikt vid smarta och funktionella tillbehör och erbjuder professionell rådgivning och service via våra partner som bistår dig hela vägen från ritbordet till färdigt montage.
Schücos fönster, dörrar och vinterträdgårdar tillverkas av glas och aluminium som är
ett tåligt material med lång livslängd. Det är underhållsfritt och stabilt och kan lätt
formas efter dina önskemål. Du väljer själv mått, kulör och utförande och har ett brett
sortiment av handtag, beslag och tillbehör att utgå från så att du kan ge boendet ditt
personliga uttryck.
Med Schüco får du en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och
svensk tillverkning.
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Schüco

Glas och aluminium

Sveriges längsta sommar
Öppna ditt hem och njut av friheten och det naturliga ljuset. Vi har alternativen för
både dig som drömmer om en vit jul i en isolerad vinterträdgård och för dig som
önskar förlänga säsongen med ett uterum. Oavsett vilket du väljer är du garanterad
gott om D-vitaminer och sköna sommarkvällar.

Glas och aluminium

Vinterträdgård CMC 50
Njut av vädrets växlingar bekvämt uppkrupen
i soffan. Med CMC 50 får du ett extra rum att
vistas i året om. Den isolerade konstruktionen
består av ett snyggt glastak och stabila
aluminiumstommar som kompletteras med
generösa fönster och skjut- eller vikdörrar.
Designen passar alla typer av hus och du
väljer själv mått, färg och funktion. Varma
sommardagar kan det exempelvis vara skönt
med automatisk luftning och solskydd
medan du framåt kvällen effektivt stänger
småkrypen ute med ett myggnät integrerat
i konstruktionen.

Schüco

Egenskaper
• CMC 50 står för Conservatory Modular
Construction, 50 mm profilbredd
• Kompletteras med valfria fönster och
skjut- eller vikdörrar
• Finns även i högisolerat utförande med
benämningen CMC 50.HI (High Insulation)
• Maximal glastjocklek 42 mm, passar för
treglas isolerruta
• Taklutning 7–45°
• Integrerad hängränna i två design
utföranden, fasad eller konkav
• Stort utbud av designade tillbehör såsom
takfönster, ventilationslösningar, stuprör,
solskydd och automatiserad styrning
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Schüco

Glas och aluminium

Det livgivande ljuset
Det finns få saker vi människor behöver lika mycket som dagsljus och med dagens
välisolerade fönster kan du med gott samvete låta ljuset flöda. För dig som renoverar
finns det dessutom mycket pengar att spara genom att byta till moderna lösningar.
Förutom att sänka uppvärmningskostnaderna bidrar ett fönsterbyte i allra högsta grad
till att öka värdet på din fastighet. Vi erbjuder dig fönster som matchar stilen och
utrustar dem med de egenskaper du önskar. De är dessutom funktionella, underhållsfria och har en lång livstid.

Glas och aluminium

Smakfullt ljusinsläpp, fönster AWS 70.HI
Stilren och designad look som passar såväl i
skärgården som i innerstan. Det högisolerade
aluminiumfönstret AWS 70.HI finns i tre olika
utföranden och med ett brett sortiment av
väldesignade handtag och beslag att tillgå.
Residential Line-seriens avfasade ytterkontur
lämpar sig vid renovering liksom Steel
Contour-serien passar utmärkt för rekonstruktion av äldre stålfönster. Soft Line-seriens
avrundade form utgör en spännande kontrast
till strama raka linjer och moderna material.
Egenskaper
• AWS 70.HI står för Aluminium Window
System, 70 mm bågdjup, High Insulation
• Högisolerat utförande med U-värde ner till
öppningsbart fönster 0,84 W/m2K
fast fönster 0,64 W/m2K

•
•

•
•
•
•
•

Schüco

Maximal glastjocklek 50 mm, passar för
treglas isolerruta
Smala, synliga fönsterprofiler i tre olika
designserier:
AWS 70 RL.HI (Residential Line)
AWS 70 SL.HI (Soft Line)
AWS 70 ST.HI (Steel Contour)
Öppningsbara fönster i storlekar upp till
1 700x2 100 mm alternativt 1 000x2 500 mm
God ljudreduktion och slagregnstäthet
upp till klass 9A
Inbrottsskydd upp till motståndsklass 3
Sammanhållen designlinje och stort utbud
av profiler, handtag och beslag
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Schüco

Glas och aluminium

Modernt och elegant, fönster AWS 75 BC.HI
Moderna material som glas och aluminium
utgör en spännande kontrast till den naturliga
miljön. Det stilrena, strama låter utsikten tala
och ger plats åt det personliga uttrycket.
Blockfönster AWS 75 BC.HI är ett högisolerat
och energieffektivt fönster i öppningsbara
storlekar upp till bredden 1 250 mm och höjden
1 600 mm. Det ger maximal glasyta tack vare
ytterst smala profiler och från utsidan dold
fönsterbåge.
Egenskaper
• AWS 75 BC.HI står för Aluminium
Window System, 75 mm bågdjup,
Block Construction, High Insulation
• Högisolerat utförande med U-värde ner till
öppningsbart fönster 1,3 W/m2K
fast fönster 1,2 W/m2K

•
•
•

•
•
•

•

Maximal glastjocklek 32 mm, optimalt för
tvåglas isolerruta
Öppningsbara fönster i storlekar upp till
1 250x1 600 mm
Bra och säker vädringsfunktion
(inåtgående underkantshängt fönster för
bekväm och barnsäker vädring, undviker
regnvatten samt försvårar inbrott)
God ljudisolering och slagregnstäthet
i klass 9A
Inbrottsskydd upp till motståndsklass 1
Sammanhållen designlinje och stort utbud
av tillbehör såsom motorstyrning via fjärrkontroll eller smartphone
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Glas och aluminium

Frikostiga glaspartier, fönster AWS 75 BS.HI
Generösa fönsterstorlekar skapar en rymlig
atmosfär där du kan syssla med dina vardagsbestyr medan du njuter av naturen och
solnedgången. Med blockfönster AWS 75 BS.
HI skapar du ett uttrycksfullt hem anpassat till
din egen stil och personlighet. Fönstret har
mycket smala profiler med från utsidan dold
fönsterbåge och finns i öppningsbara stor
lekar upp till bredden 1 450 mm och höjden
1 900 mm. Den smala konstruktionen till trots
är fönstret högisolerat och inbrottshämmande
upp till motståndsklass 3!
Egenskaper
• AWS 75 BS.HI står för Aluminium Window
System, 75 mm bågdjup, Block System,
High Insulation
• Högisolerat utförande med U-värde ner till

•
•
•

•
•
•
•

Schüco

öppningsbart fönster 0,8 W/m2K
fast fönster 0,72 W/m2K
Maximal glastjocklek 40 mm, passar för
treglas isolerruta
Öppningsbara fönster i storlekar upp till
1 450x1 900 mm
Säker vädringsfunktion (inåtgående
underkantshängt fönster för bekväm och
barnsäker vädring, undviker regnvatten
samt försvårar inbrott)
God ljudisolering och slagregnstäthet
i klass 9A
Inbrottsskydd upp till motståndsklass 3
Sammanhållen designlinje och stort utbud
av tillbehör såsom myggnät
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Schüco

Glas och aluminium

Sudda ut gränsen mellan ute och inne

Praktiskt för livsnjutare, vikdörr ASS 70 FD
Med ett enkelt handgrepp flyttar du ut kräftskivan och kan njuta av den ljumma sen
sommarkvällen. Dörren ASS 70 FD viks ihop
till ett smalt paket på in- eller utsidan och
parkeras valfritt till höger eller vänster.
Du kombinerar den själv med upp till sex
sektioner och kan använda en båge som
gångdörr för att inte behöva öppna hela
glaspartiet när du ska gå in eller ut.

•

Egenskaper
• ASS 70 FD står för Aluminium Sliding
System, 70 mm bågdjup, Folding Door
• Praktisk design som viks ihop till smala
paket på in- eller utsidan och parkeras
valfritt till höger eller vänster
• Isolerat utförande med U-värde ner till
1,2 W/m²K
• Maximal glastjocklek 45 mm, passar för
treglas isolerruta

•

•
•
•
•

•

Du kombinerar din egen vikdörr med upp till
sex sektioner, maximal bågbredd 1 200 mm
och båghöjd upp till hela 3  0 00 mm, maximal bågvikt 100 kg
Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt
underhåll
God ljudisolering och slagregnstäthet
upp till klass 9A
Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
Stort utbud av designade beslag och
tillbehör såsom putsbeslag
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
Kan med fördel konstrueras så att en båge
används som gångdörr så att du inte
behöver öppna hela glaspartiet när du vill
gå in eller ut

Glas och aluminium

I harmoni med naturen, vikdörr ASS 80 FD.HI
Låt små barfotafötter springa fritt och njuta
av daggstänkt gräs mellan tårna. När kylan
smyger på är det skönt att kunna stänga om
sig och låta ljuset och naturens färger spela
genom det högisolerade glaspartiet. ASS 80
FD.HI viks ihop till ett smalt paket på in- eller
utsidan och gör det möjligt att öppna hela
vägen för att njuta av både sommar och vinter!
Egenskaper
• ASS 80 FD.HI står för Aluminium Sliding
System, 80 mm bågdjup, Folding Door,
High Insulation
• Praktisk design som viks ihop till smala
paket på in- eller utsidan och parkeras
valfritt till höger eller vänster
• Högisolerat utförande med U-värde ner
till 0,8 W/m²K
• Maximal glastjocklek 53 mm, passar för
treglas isolerruta

•

•
•
•
•
•
•

Schüco

Du kombinerar din egen vikdörr med upp till
sex sektioner, maximal bågbredd 1 200 mm
och båghöjd upp till hela 3 000 mm, maximal bågvikt 100 kg
Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt
underhåll
God ljudisolering och slagregnstäthet
i klass 8A
Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
Stort utbud av designade beslag och
tillbehör såsom prisbelönta handtag
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
Kan med fördel konstrueras så att en båge
används som gångdörr så att du inte
behöver öppna hela glaspartiet när du vill
gå in eller ut
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Schüco

Glas och aluminium

Ett ljust och luftigt hem

Bekvämt och barnsäkert,
lyftskjutdörr ASS 70.HI
Njut av att ute blir inne och laga mat i sol
skenet. Den högisolerade lyftskjutdörren ASS
70.HI är anpassad till vårt nordiska klimat och
har ett stilrent formspråk som harmoniserar
med de flesta hustyper. Den lämpar sig väl
för stora öppningspartier med upp till fyra
rörliga dörrblad och öppnas från sidan eller
mitten. Genom att ”lyfta” skjutdörren minskar
friktionen och det blir lätt att dra dörren åt
sidan. Väl öppnad fäller du enkelt ner dörren
där du önskar och bromsar den för att undvika att små barnfingrar kommer i kläm.

Egenskaper
• ASS 70.HI står för Aluminium Sliding
System, 70 mm bågdjup, High Insulation
• Högisolerat utförande med U-värde ner till
0,8 W/m²K (passivhus)
• Maximal glastjocklek 52 mm, passar för
treglas isolerruta
• Lämpad för stora öppningspartier i upp
till sex sektioner med mått upp till
3 000x3 000 mm och glasvikter upp till
400 kg per dörrblad
• Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt
underhåll
• God ljudisolering och extremt bra täthet
som överträffar klass 9a i slagregnstäthet
(E1050 PA)
• Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
• Stort utbud av designade beslag och tillbehör såsom myggnät och dolda motorer
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Glas och aluminium

Stilrent och läckert, skjutdörr ASS 50
Ljus utgör grunden till vårt välbefinnande och
bidrar till att skapa ett harmoniskt hem för
dig och din familj. Med ASS 50 skapar du en
modern och luftig känsla genom att använda
stora transparenta skjutdörrar i valfritt antal
bågar med storlekar upp till 3 000x3 000 mm.
Den smäckra designen med smala, synliga
profiler passar väl samman med den minimalistiska nordiska stilen och du väljer bland en
mängd väldesignade tillbehör. Skjutdörren
kan förses med allt från lyftskjutfunktion för
enkelt handhavande till trepunktslåsning,
barnspärr och olika kulörer på in- och utsida.

Schüco

Egenskaper
• ASS 50 står för Aluminium Sliding System,
50 mm bågdjup
• Högisolerat utförande med U-värde ner till
1,3 W/m²K
• Maximal glastjocklek 32 mm, passar för
tvåglas isolerruta
• Lämpad för stora öppningspartier i upp
till sex sektioner med mått upp till
3 000x3 000 mm och glasvikter upp till
400 kg per dörrblad
• Slitstarka, rostfria glidskenor för minimalt
underhåll
• God ljudisolering och slagregnstäthet
i klass 9A
• Inbrottsskydd upp till motståndsklass 2
• Stort utbud av designade beslag och
tillbehör såsom myggnät och klämskydd
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Glas och aluminium

Husets populäraste rum, skjutdörr ASS 32 SC
Njut av sköna utomhuskvällar långt in på höstkanten. ASS 32 SC är en välbeprövad skjutdörr som med fördel används till uterum.
Den finns både som isolerad och oisolerad
variant beroende på hur lång säsong du
önskar och är helt underhållsfri.
Egenskaper
• ASS 32 SC står för Aluminium Sliding
System, 32 mm bågdjup, Square Cut
• Isolerat utförande med U-värde ner till
1,9 W/m²K

•
•

•
•
•
•

Maximal glastjocklek 24 mm, passar för
tvåglas isolerruta
Maximal höjd upp till 2 500 mm och maximal bredd 1 700 mm per sektion, glasvikt
per dörrblad maximalt 90 kg
Slitstarka rostfria glidskenor för minimalt
underhåll
Slagregnstäthet upp till klass 7A
Stort utbud av designade beslag och
tillbehör såsom myggnät
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Glas och aluminium

Schüco

Detaljerna som gör skillnad
Alla våra produkter skräddarsys efter dina önskemål och vi tillhandahåller ett brett
sortiment av tillbehör för att du ska kunna få den perfekta lösningen. Förutom
väldesignade handtag och beslag kan du välja till dolda eller automatiska lösningar,
solskydd, olika säkerhetslösningar, myggnät och skärmtak.

Prisbelönt handtagsserie

Smarthomelösningar med praktisk display

Stort utbud av eloxeringar

Praktiskt myggnät i sobert utförande

Tänk igenom vilken typ av lås du behöver.
En enkel tumregel är att ju fler låspunkter du
har som förankrar dörrbladet med karmen
desto säkrare, stabilare och tätare konstruktion får du. Vi erbjuder 1-, 3- och 5-punkts
låsning.

Våra produkter eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt. Ytbehandlingarna är underhållsfria med lika lång livstid som
våra produkter och du kan välja till föranodisering för
extra hållbarhet i kustnära område.
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Glas och aluminium

Nya fönsterdörrar AWS
75 BC.HI – helglasade
för mer ljusinsläpp

Inspiration
Ny trappa till
trädgården

Skjutparti
ASS 50

Nytt tak –
bandplåttäckning

Önskelista
■■ Uterum / vinterträdgård som förlänger
sommarsäsongen
■■ Större kontakt mellan ute och inne
■■ Mer ljusinsläpp
■■ Fler platser för umgänge
■■ Lägre energiförbrukning

Vikparti ASS 70 FD – för att kunna
öppna upp hela väggen.

Träpanel

Glas och aluminium

Pergola – för solskydd
och grönska, adderar
rumslighet i utemiljön

Schüco

Sockel – målas
mörkgrå

Gavel – putsad
upp till nock

Solceller på taket

Johan Sundberg
Johan Sundberg Arkitektur
• utbildad på arkitektskolan vid LTH
• egen företagare sedan 2002
• lärare i arkitektur. Projektering och
grafisk form vid Arkitektskolan LTH
• nominerad till tidningen arkitekturs
debutpris för Villa Bergman Werntoft
2007
• utvald som en av 30 arkitekter i hela
världen till Wallpaper Architects
Directory 2010

”Jag tror på en stark organi
sation och renodlad form
givning i alla projekt. Arkitekt
yrket är ett konstnärligt
uppdrag som har inslag av
teknik, ekonomi och många
andra saker. Hjärtat av
arkitektens verksamhet är
ingen enskild del utan
helheten. Tillsammans
skapar jag och min
beställare något större än
de enskilda delarna.”
Nya fönster AWS 75 BC.HI
– för mer ljusinsläpp och
bättre isolationsförmåga

Svensk sextiotalsvilla i mexitegel
före renovering

Trädäck
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Schüco – för dig som vill ha det lilla extra

Vi på Schüco hjälper dig att skapa boendekvalitet utöver det vanliga och
erbjuder dig flexibla produkter för moderna hem med personlighet. Vi utgår
från dina behov och skräddarsyr unika lösningar på plats. Våra fönster, dörrar
och vinterträdgårdar tillverkas av glas och det tåliga materialet aluminium som
har en mycket lång livslängd. Det är underhållsfritt och stabilt och kan lätt
formas efter dina önskemål. Vi lägger stor vikt vid smarta och väldesignade
tillbehör och erbjuder professionell rådgivning och service via våra partner
som bistår dig hela vägen från ritningsbord till färdigt montage.
Med Schüco får du en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet
och svensk tillverkning.

Grön teknik för den blå planeten
Ren energi med sol och fönster
Schüco utvecklar hållbara system för den designmedvetne. Våra fönster, dörrar, fasader och solenergilösningar passar alla typer av byggnader och är utrustade med nytänkande teknik. Vi använder oss
av den senaste isolertekniken, datoriserade styrsystem och smarta elnät med visionen om att grön
teknik hjälper oss att bevara den blå planeten.

Golf
Schüco är Environmental Partner till PGA European Tour och arbetar för att göra golfen grönare och utveckla klimatskyddet. Den internationella golfsponsringen går i linje med företagets vision om en hållbar framtid och det aktiva
arbetet med grönt byggande i form av intelligenta och energieffektiva klimatskal.

Schüco International
Heliosgatan 24
120 30 Stockholm

Telefon: +46 (0)8 442 76 00
Telefax: +46 (0)8 442 76 01
www.schueco.se

