Bygg nytt och förverkliga
dina husdrömmar

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

Unika hem
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Välkomna!
God arkitektur utgår från behov. Dina behov. Vi på Schüco hjälper dig att skapa
boendekvalitet utöver det vanliga. Du har idéerna, vi har lösningarna och tillsammans
skräddarsyr vi ditt drömboende.
Vi lägger stor vikt vid att utveckla smarta lösningar och väldesignade, funktionella
tillbehör. Du kommer att märka skillnaden. Exempelvis när du med inbyggda mygg
nät kan njuta ostört av ljumma sommarkvällar eller öppnar en hel glasvägg med din
smartphone.
Produkterna tillverkas i din närhet av noga utvalda partner som tillhandahåller bästa
service. Du får en unik kombination av internationell design, tysk kvalitet och svensk
tillverkning!
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Skjutdörrar

Vikdörrar

Fönster

Dörrar

Solskydd

Tillbehör
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Unika hem

Integrera naturen i arkitekturen
Naturligt ljus är avgörande för boendekänslan och för att interiör och exteriör ska
samspela med harmoni. Genom att ta in omgivningen skapar du både rymd och
personlig inramning och kan njuta av alla årstider.

Den nya skjutdörren ASS 77 PD har vunnit en rad
utmärkelser. Bland dem red dot design award best
of the best 2012 i kategorin interior design.

Unika hem
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Skapa kontinental lyxkänsla

Skjutdörren som ger dig maximal utsikt
Panoramaskjutdörr ASS 77 PD
Den prisbelönta panoramaskjutdörren är
gjord för dig som bara nöjer dig med det
allra bästa och senaste inom teknik och
design. Dörren kombinerar maximalt ljus
insläpp med ett minimalistiskt uttryck och
passivhusegenskaper. Synliga karmar är ett
minne blott och bekvämare kan det knappast
bli än att dörren öppnas automatiskt och har
utrustats med dold motorstyrning och dolt
lås som kan styras via fingeravtryck, fjärr
kontroll eller smartphone.

Egenskaper
• ASS 77 PD står för Aluminium Sliding
System med 77 mm bågdjup och
Panorama Design
• Minimalistisk design med maximalt ljusin
släpp tack vare att karmen är helt inbyggd
• Dörren har ett extremt smalt mittmöte
(endast 30 mm) och dolda lås samt dold
motorstyrning
• Finns i de tre varianterna superisolerad
(SI), högisolerad (HI) och oisolerad (NI),
varav den superisolerade varianten har
det låga U-värdet 0,8 W/m²K (passivhus)
• Marknadens största glasskjutdörr med
innovativ löpskena som klarar glasvikter
upp till 500 kg per sektion och storlekar
upp till 3 500x3 500 mm
• Glastjocklek upp till 60 mm  
• Öppnas snabbt, ljudlöst och bekvämt med
smartphone, fingeravtryck eller fjärrkontroll
och har ett nytt, dolt profilintegrerat låsoch styrningssystem

Passar alla typer av hus
Lyftskjutdörr ASS 70.HI
Yttre enkelhet ger inre ro. Den högisolerade
lyftskjutdörren ASS 70.HI har ett rent och
elegant formspråk som harmoniserar med
såväl ultramodernt som funkis. Den goda
isoleringsförmågan passar vårt nordiska
klimat och dörren lämpar sig perfekt för stora
öppningspartier med upp till fyra rörliga dörr
blad. Ett enkelt handgrepp är allt som krävs
för att ljudlöst öppna dörrblad upp till 400 kg.
Du väljer själv om öppnandet ska ske från
sidan eller mitten. Genom att ”lyfta” skjut
dörren minskar friktionen vilket gör det
enkelt att dra dörren åt sidan. Väl öppnad
fäller du ner dörren där du vill ha den och
spärrar den automatiskt för att undvika att
små barnfingrar kommer i kläm.

Egenskaper
• ASS 70.HI står för Aluminium Sliding
System, 70 mm bågdjup, High Insulation
• Högisolerad 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 som exempelvis myggnät och
dolda motorer
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Gör dina ytor större med skjutdörr ASS 50
Ta med dig köket ut på sommaren och träd
gården in på vintern. Med ASS 50 kan du
skapa sammanhängande ytor 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 till
behör. Skjutdörren kan förses med allt ifrån
lyftskjutfunktion för enkel hantering till fem
punktslåsning, barnspärr och olika kulörer
på in- och utsida.

Egenskaper
• ASS 50 står för Aluminium Sliding
System, 50 mm bågdjup
• Högisolerad 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 så som myggnät
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Unika hem
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När gränsen mellan ute och inne försvinner

Den praktiska vikdörren ASS 80 FD.HI
Sudda ut gränsen mellan ute och inne och ge
plats för små barfotafötter att springa fritt.
När kylan smyger på är det skönt att kunna
stänga om sig och låta ljuset och naturens
färger spela genom det högisolerade glas
partiet. Vikdörren viks praktiskt ihop i ett
smalt paket på in- eller utsidan och gör det
möjligt att öppna ytan hela vägen för att
njuta av både sommar och vinter!

•

En mycket praktisk lösning är att vikdörren
kan konstrueras så att en av bågarna används
som gångdörr. På så sätt behöver du inte
öppna hela glaspartiet varje gång du vill gå
in eller ut.

•

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
Högisolerad med U-värde ned till
0,8 W/m²K
Maximal glastjocklek 53 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
3 000 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 som exempelvis myggnät
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Ljust, öppet och hänförande utsikt
Genom valet av fönster påverkar du husets formspråk både utvändigt som känslan
invändigt. Generösa glaspartier ger plats åt din personlighet och genomtänkta
tekniska lösningar underlättar vardagen. Schücos stilrena design passar likväl i
skärgården som i innerstan och tillför harmoni i all sin modernitet. Du väljer själv
mått och kulör och utrustar fönstret med de egenskaper du önskar.

Skapa din egen panoramavy med AWS 75.SI
Ta vara på utsikten och låt ljuset flöda. Med
AWS 75.SI skapar du ett smart, snyggt och
inspirerande boende. Det superisolerade
aluminiumfönstret kan konstrueras i stora
format som i kombination med treglas isoler
ruta klarar kraven för passiv- och lågenergi
hus. De utrustas givetvis med det senaste
inom beslagsteknik och inbrottsskydd.

Egenskaper
• AWS 75.SI står för Aluminium Window
System, 75 mm bågdjup, Super Insulation
• Superisolerad (SI) med U-värde ner till
0,74 W/m²K
• Maximal glastjocklek 61 mm, passar för
treglas isolerruta
• Finns i två designutföranden:
RL = Residential Line och SL = Soft Line
• Inbrottshämmande upp till motstånds
klass 3
• Stort utbud av designade beslag och
tillbehör
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Unika hem

Skapa ett unikt boende AWS 75 BS.SI
Fönstret för dig som önskar ett personligt hem
med attityd. Blockfönster AWS 75 BS.SI ger
maximal glasyta tack vare ytterst smala
karmar och från utsidan dold fönsterbåge.
Den smala konstruktionen till trots är fönstret
både superisolerat och inbrottshämmande
upp till motståndsklass 3!

•
•
•
•
•

Egenskaper
• AWS 75 BS.SI står för Aluminium Window
System, 75 mm bågdjup, Block System,
Super Insulation

Läckert, imponerande och energieffektivt
tack vare AWS 90.SI+
Fönster från golv till tak släpper in det natur
liga ljuset och skapar en rymlig boendekänsla
som i kombination med den rofyllda naturen
bäddar för ett hem i harmoni. AWS 90.SI+
passar dig som vill värna om både miljön och
plånboken genom att minimera energiförbruk
ningen utan att göra avkall på fönsterstor
leken. Superisoleringen och den goda tät
ningen hindrar värmen från att sippra ut och
fönstret är ett av få aluminiumfönster som
klarar kraven för ett passivhus.

•

Schüco

Mycket smäcker design med enhetlig utsida
för fasta och öppningsbara glaspartier
Superisolerat (SI) utförande med U-värde
ner till 0,71 W/m²K
Maximal glastjocklek 46 mm, passar för
treglas isolerruta
Inbrottshämmande upp till motstånds
klass 3
Stort utbud av designade beslag och
tillbehör
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Egenskaper
• AWS 90.SI+ står för Aluminium Window
System, 90 mm bågdjup, Super Insulation
• Modern design och passivhusstandard
• Superisolerat (SI) utförande med U-värde
ner till 0,69 W/m²K
• Inbrottshämmande upp till motstånds
klass 3
• Stort utbud av designade beslag och
tillbehör
• Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
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Den välkomnande entrén
Dörren förmedlar ett första intryck och välkomnar dig in samtidigt som den erbjuder
högsta säkerhet. Rätt dörr är pricken över i för ett modernt och högkvalitativt boende.
Designa den själv och skapa det intryck du vill förmedla. Våra aluminiumdörrar är
välisolerade, underhållsfria och mycket stabila. De låter dig sova tryggt om natten och
kan utrustas med allt från fjärrstyrning, fingeravtryck och automatisk öppning till
brandskydd och ljudisolering.

ADS 90.SI ger dig en entré med stil
Den superisolerade aluminiumdörren ADS
90.SI är en snygg och smart dörr med
modern komfort. Du skräddarsyr den för att
passa din stil och dina behov och utrustar
den med det allra senaste inom säkerhet och
teknik. Byggdjupet på 90 mm medför en
mycket stabil och välisolerad konstruktion
som lämpar sig väl för stora entréer. Dörren
finns både som utåtgående och inåtgående
och du har ett brett sortiment av tillbehör
och designade handtag att välja ibland.
Egenskaper
• ADS 90.SI står för Aluminium Door
System, 90 mm byggdjup, Super Insulation
• Stor frihet i utformningen, du väljer fritt
vad gäller mått, kulör och fyllning
• Superisolerat (SI) utförande som beroende
på val av fyllning och glas har U-värde ner
till 1,0 W/m2K

•
•

•
•

•
•

Utomordentlig täthet, lufttäthet klass 4
och slagregnstäthet upp till klass 9a
God ljudisolering och stabil konstruktion
med lång livslängd och minimalt under
håll
Inbrottshämmande upp till motstånds
klass 3
Stort utbud av designade beslag och
handtag samt tillbehör såsom säkerhets
beslag och inbrottshämmande glas, dörr
öppnare, brandskydd, extra ljudisolering,
elektronisk övervakning, kontrollpanel
som kopplar samman fastighetens
tekniska system och styr fönster, dörrar
och solskydd
Automatiserat tillträde via fingeravtryck,
smartphone eller fjärrstyrning
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt

Unika hem

Kraftfull och välkomnande – ADS 75 HD.HI
Heavy Duty-dörren ADS 75 HD.HI är en
aluminiumdörr med attityd. Den är robust
med karaktär och du sätter din personliga
prägel genom att välja utformning och till
behör. Dörren är särskilt utvecklad för stora
entréer med högfrekvent användning och
kan konstrueras som pardörr med öppnings
bredd 2 800 mm och höjd 3 000 mm.
Egenskaper
• ADS 75 HD.HI står för Aluminium Door
System, 75 mm byggdjup, Heavy Duty,
High Insulation
• Stor frihet i utformningen, du väljer fritt
vad gäller mått, kulör och fyllning
• Högisolerat (HI) utförande som beroende
på storlek och val av isolerruta kommer
ner i U-värde 1,0 – 1,6 W/m2K
• Slagregnstäthet upp till klass 5A
• God ljudisolering och stabil konstruktion

•

•
•

•
•
•
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med lång livslängd och minimalt underhåll
Lämpad för stora öppningspartier med
mått upp till bredd 2 800 mm (pardörr) och
höjd 3 000 mm, maximal dörrbladsvikt
200 kg
Inbrottshämmande upp till motstånds
klass 3
Stort utbud av designade beslag och
handtag samt tillbehör såsom säkerhets
beslag och inbrottshämmande glas, dörr
öppnare, brandskydd, extra ljudisolering,
elektronisk övervakning, kontrollpanel
som kopplar samman fastighetens
tekniska system och styr fönster, dörrar
och solskydd
Automatiserat tillträde via fingeravtryck,
smartphone eller fjärrstyrning
Eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt
Testad för upp till en miljon öppningar
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Rätt ljus varje dag
Vi nordbor vet att uppskatta solljus men hur mycket vi än älskar solen är det skönt att
slippa bländas eller få värmeslag. Ett smart sätt att kombinera behovet av dagsljus
med komfort är att redan från start planera för solskydd och bygga in dem så att de
harmoniserar med husets arkitektoniska stil. Du kan därmed enkelt reglera ljustillförseln och också insynen och koppla systemet till husets centralstyrning.

Rörliga lameller ALB

Persienn CTB

Persienn CTB

Skjutlamell ALB

Fasta lameller

Integrerade persienner
En diskret form av solskydd är att använda
sig av persienner som integreras i fasaden
och ”försvinner” i uppdraget läge. Solskydds
persienn CTB ger god skuggning med bibe
hållet ljusinsläpp och kan med fördel användas
som insynsskydd. Den klarar vindlaster upp
till 30 m/s och de motorstyrda minilamellerna
av aluminium rullas upp som en jalusi.

Skjutlameller i form av fönsterluckor i alumi
nium löper på lättrullande kullagerhjul. En
eller flera skjutlameller monteras på en eller
två löpskenor och ger stora variationsmöjlig
heter.

Flexibla lameller
Solskyddet kan också tillföra en tydlig karaktär
och kan användas som ett spännande element
i arkitekturen. Du har ett brett utbud av fasta,
rörliga och skjutbara ALB lameller att välja
mellan. Valet av material, färg och utformning
ger dig möjlighet att formge den lösning som
passar dig bäst. Du väljer själv om du önskar
manuell eller automatisk hantering via exem
pelvis fjärrstyrning.

Fasta solskydd har fördelen att de anpassas
exakt till behovet av skuggning. De är under
hållsfria utan krav på styrning och har en
stabil konstruktion med lång livslängd. De
elipsformade lamellerna integreras i hus
kroppen och du väljer om de ska vara diskret
synliga eller utgöra ett spännande design
element.
Rörliga lameller följer solens rörelser och
manövreras via styrskenor. Du styr dem
enkelt, antingen med knapptryckning eller
fjärrstyrning via exempelvis din smartphone.

Unika hem
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De avgörande detaljerna
Alla våra produkter skräddarsys efter dina önskemål och vi tillhandahåller ett brett
sortiment av tillbehör för att du ska kunna finna den perfekta lösningen. Förutom
väldesignade handtag och beslag kan du välja dolda eller automatiska lösningar och
vi erbjuder även myggnät och skärmtak.

Smarthomelösningar med praktisk display

Prisbelönt handtagsserie

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-punktslåsning.

Praktiskt myggnät i sobert utförande

Passagekontroll i form av fingeravtrycksläsare

Stort utbud av eloxeringar

Våra produkter eloxeras eller lackeras i valfri kulör med
möjlighet till olika färgval in- och utvändigt. Ytbehand
lingarna 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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Inspiration
Vikparti
ASS 80 FD.HI

Vikparti
ASS 80 FD.HI

Karaktärsdrag
■■
■■
■■
■■
■■

Stora ljusinsläpp
Kontakt med natur och grönska
Flexibla rum
Vinterträdgården förlänger sommarsäsongen
Vintersol och sommarskugga

Vinterträdgård med vikparti

Skjutparti i fasad

Diskreta trösklar ger en
mjuk och steglös
övergång mellan husets
inre och dess yttre.

Vikparti i fasad

Unika hem
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Takutsprång i söderläge skyddar från
den höga varma sommarsolen samtidigt
som det låter ljuset flöda in under årets
mörkare månader.

Skjutparti
ASS 70

Skjutparti
ASS 70

Fönster
AWS 75 BC.HI

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

Ett vikparti i hörn skapar ett
rum som går att helt öppna
upp mot naturen, husets
låga placering i terrängen
löser sedan ytterligare
upp gränserna mellan ute
och inne.

Tegel
Petersen Tegl D91

Träpanel
Sibirisk lärk

”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.”
Skjutparti
De skjutbara fönsterpartierna
ger möjlighet att formligen
sudda ut gränsen mellan ute
och inne.
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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
teknologi 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

