
Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer

Schüco systemer for
energieffektive boliger

Bolighus med individuell arkitektur
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Kompetanse for hele husets ytre

Schüco er systemleverandør og utvikler kvalitetssystemer for hele husets fasade. 
Kjernen i vårt sortiment for privatboliger består av vinduer, folde- og skyvedører, 
fasader og solskjerming. I vår produktutvikling legger vi spesielt vekt på 
energisparing, sikkerhet, komfort og design.
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Større krav til energieffektivitet

I Norge går ca. 40 % av energiforbruket til drift av bygninger. Lover og 
forskrifter for næringsbygg og private boliger blir mer utfordrende og 
kravene til energieffektivitet blir stadig skjerpet. Bærekraftig energibruk 
og energieffektivisering er viktige virkemidler for å begrense den globale 
oppvarmingen og CO2-utslipp fra bygg. 

I en ny klimamelding fra regjeringen står det at energikravene i byggeforskriften 
skal skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten nullenerginivå i 2020.  
Et passivhus er et hus med svært lavt energibehov til oppvarming og bygningen 
er godt isolert. Et nullenergihus er et hus med et netto energiforbruk på 
null, over et helt år. Vi kan konkludere med at vi må bruke godt isolerte 
byggematerialer og benytte oss av fornybare energikilder.

Schüco vinduer, dører og fasader i aluminium er helt på høyden av standarden 
som legges til grunn for dagens og framtidens boliger. Vi legger stor vekt på 
god varmeisolering og et resultat av dette er ”Superisolert” - (SI) og ”Høyisolert” 
- (HI) seriene. Sammen med riktig valg av energiglass gir disse systemene best 
mulige varmeisolasjon. Flere av våre vinduer går inn under ordningen ”Enova 
Anbefaler” hvor kriteriet er U-verdi 1,0 W/(m2K) eller lavere. Vårt beste vindu er 
nede på 0,8 W/(m2K) i U-verdi. Enova gir støtte til å bygge eller rehabilitere etter 
framtidens bærekraftige standarder som passivhus og lavenergibygg.

Det lønner seg å investere i energisparende produkter. Varmeisolering er noe 
som skal merkes – ikke sees. Med så gode isolerende egenskaper kan en 
gjerne koste på seg større glassflater som gir god trivsel og slipper mer lys inn i 
boligen. 

Betegnelser Schüco vinduer og dører
Schüco AWS: Aluminium Window Systems
Schüco ADS: Aluminium Door Systems

Betegnelser varmeisolasjon
SI: Superisolert
HI: Høyisolert

Bærekraftig boligbygging
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Aluminium – et høyverdig og
vedlikeholdsvennlig materiale

For betjening og vedlikehold av 
våre vinduer og dører i alumi-
nium kan du laste ned en pdf 
veiledning på våre nettsider.

Fasade med vinduer og dører 
i aluminium og glass

Aluminium er et førsteklasses materiale som gjenspeiler 
kvalitet og stabilitet. Materialer som aluminium lar 
seg lett resirkulere uten kvalitetsforringelse og benyttes 
i dag om og om igjen i et evig livsløp.  
Økt andel av resirkulert aluminium vil slå meget 
positivt ut. Resirkulering av aluminium anvender 
bare 5 % av den energimengden som anvendes 
ved primærfremstilling, og utslipp av negative 
miljøeffekter er minimale sammenlignet med data for 
primærfremstilling. 85 % av aluminium som går til 
byggebransjen gjenvinnes.

Aluminium er meget holdbart og vedlikeholdsvennlig. 
Du slipper vedlikehold som skraping, pussing og 
maling som trevinduer krever. Aluminiumsprofilene 
som våre vinduer og dører produseres av, overflate-
behandles enten ved pulverlakkering eller eloksering. 
Her finner du et stort utvalg av farger. Forskjellige 
farger inn- og utvendig er mulig og et valg du kan ta 
for å tilpasse boligens interiør og fasade. Aluminium 
gir din bolig et stilrent uttrykk - helt i tråd med dagens 
moderne arkitektur.
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Vedlikeholdsvennlige vinduer 
med god varmeisolasjon

Aluminiumsvinduer har mange gode egenskaper du 
vil sette pris på: Høy kvalitet, lang levetid, god isola-
sjonsevne, sikkerhet, enkelt vedlikehold og en stilren 
design. Åpningsarter er dreie, dreie-vippe og vippe-
dreie. Vinduene kan leveres med AvanTec skjult beslag 
og skjulte hengsler for ekstra sikkerhet. TipTronic er et 
åpnings- og styringssystem for betjening av vinduene 
med et tastetrykk, - enten direkte på håndtak eller via 
betjeningspanel. Som tilbehør kan vi tilby forskjellige 
glasslister og et stort utvalg av farger og overflater. 
Vinduene kan leveres med utenpåliggende solskjerming 
om ønskelig. Myggnetting er også en del av vårt pro-
duktsortiment. Schüco AWS vindussystemer er kom-
binerbar med Schüco fasade- og dørsystemer.

Aluminiumsvinduer i mange 
variasjoner

Store vindusfelt slipper inn lyset
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Vinduer med U-verdier helt ned 
til passivhusnivå 

Schüco vindu AWS 90.SI+
Det superisolerte aluminiumsvinduet AWS 
90.SI+ er vårt nyeste vindu med en 
U-verdi på 0,8 W/(m²K) - altså helt ned 
på passivhusnivå. Vinduet kombinerer de 
gode egenskapene i aluminium med en 
framtidsrettet og bærekraftig isolasjonsteknikk. 
Byggedybden er på 90 mm. Kombinert med 
det skjulte vindusbeslaget AvanTec kan det 
leveres vinduer med åpningsrammer opp til 
160 kg. Schüco vindu AWS 90.SI+ anbefales 
av Enova.

Schüco vindu AWS 75.SI
Det superisolerte aluminiumsvinduet AWS 75.SI  
har en byggedybde på bare 75 mm og beste 
U-verdi som kan oppnås er 0,85 W/(m²K).  
Vinduet har ellers de samme gode egenskapene 
som vinduet AWS 90.SI+. AWS 75.SI anbefales 
av Enova.

Schüco vindu AWS 90.SI+ med 
3-lags glass

Schüco vindu AWS 75.SI med 
3-lags glass

Fordeler og egenskaper
 ■ U-verdi 0,8 W/(m²K)
 ■ SI = Superisolert
 ■ Anbefales av Enova
 ■ 90 mm byggedybde, synlig bredde 117 mm
 ■ Kan fås med skjulte hengsler
 ■ Leveres også i designseriene 

RL = Residential Line og SL = Soft Line
 ■ Kan leveres i et stort utvalg av RAL-farger, 

Schüco spesialfarger og elokserte kvaliteter 
 ■ Mulighet for forskjellige farger inn- og 

utvendig

Fordeler og egenskaper
 ■ U-verdi 0,85 W/(m²K)
 ■ SI = Superisolert
 ■ Anbefales av Enova
 ■ 75 mm byggedybde, synlig bredde 117 mm
 ■ Kan fås med skjulte hengsler
 ■ Leveres også i designseriene 

RL = Residential Line og SL = Soft Line
 ■ Kan leveres i et stort utvalg av RAL-farger, 

Schüco spesialfarger og elokserte kvaliteter 
 ■ Mulighet for forskjellige farger inn- og 

utvendig

Schüco      7Aluminiumsvinduer



Fasaden – boligens ansikt utad

Design din boligfasade med Schüco fasadesystemer Schüco fasadesystemer muliggjør bruk av store glassflater

Glasspartier i kombinasjon med dører og vinduer
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Bærekraftige fasader

Boligfasade med transparent uttrykk

Store glassfelt fra gulv til tak

Schücos fasader i aluminium er solide og bærekraftige konstruksjoner som gjør 
det mulig å ha store glassflater. Nesten ingen arkitektonisk utfordring er for stor 
og designmulighetene er mange. Vår kunnskap og erfaring med systemer for 
fasader og glasstak til forretningsbygg, kan med enkelthet overføres til privat-
boligens mindre dimensjoner. Fasadesystemene er kombinerbare med dørene 
og vinduene – et komplett byggesystem fra én leverandør.

System:
 ■ Schüco FW 50+.HI (Høyisolert)
 ■ Schüco FW 50+.SI (Superisolert – Passivhusnivå)
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Elementoversikt varianter

Schüco skyvedør i aluminium er høyisolert og glir lett og nesten lydløst 
på løpeskinner i rustfritt stål. Døren fås som skyve eller som heve-skyve 
løsning. Heve/senke funksjonen gir ekstra god tetthet. Den har svært god 
innbruddsikring, er enkel å betjene og er brukervennlig. Åpningsvarianter er 
enten fra siden eller i midten. Opptil 3 løpeskinner gjør det mulig å åpne hele 
2/3 deler av elementet. Alt etter utførelse og valg av glass kan døren oppnå en 
Uw-verdi < 1,2. 

System:
 ■ Schüco skyvedører ASS 70.HI – høyisolert

Skyvedører

Transparente overganger fra inne- til utearealetÅpne opp mot uteplassen

Kan fås som FG-godkjent 
sikkerhetsdør
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Foldedører 

Elementoversikt varianter

En foldedør gir størst mulig åpning mellom inne- og utearealet. Med foldedører i aluminium 
er det mulig å ha store glassflater og dimensjoner på feltene. På tross av store flater kan 
glassfeltene enkelt foldes og skyves til siden. Dørene kan leveres med folding til høyre eller 
venstre, utadslående eller innadslående, med eller uten sidehengslet dør. God innbruddsikring 
gjennom lås i topp- og bunnprofil. Kan også leveres med flat terskel. Alt etter utførelse og valg av 
glass kan døren oppnå en Uw-verdi < 1,2.

System:
 ■ Schüco foldedører ASS 70 FD – isolert
 ■ Schüco foldedør ASS 80 FD.HI – høyisolert

Foldedør i vinterhage Foldedør åpner opp mot utearealet Foldedør kombinert med sidehengslet dør 

Kan fås som FG-godkjent 
sikkerhetsdør
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Inngangsdøren – en god mottakelse

Inngangsdøren er ofte det første inntrykket en får av et 
hus, og den bør være tilpasset husets stil og karakter. 
Selve karmen og rammen består av aluminium og 
dørfyllinger kan være av aluminium eller glass. Her kan 
det velges i forskjellige farger og glassvarianter. Et stort 
utvalg av håndtak, setter ”prikken over i-en”. 

Sett ditt eget preg på inngangspartiet En god mottakelse

”Prikken over i-en”
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Ny designlinje for vridere og håndtak
til vinduer og dører

Gi din bolig et enhetlig utseende ute og inne, uavhengig 
av åpningsarter på vinduer og dører. Dette kan realiseres 
med Schücos nye designlinje for vridere og håndtak. 
Høyverdige og holdbare materialer som rustfritt stål, 
stål og aluminium er brukt i denne designlinjen. Vi 
fører også andre designlinjer og i tillegg kan våre dører/
vinduer tilpasses vrider/håndtak fra andre leverandører.

Håndtak for heve-skyvedører

Utvendig bruk, 
med fingergrep

Låsbart, med 
fingergrep

Låsbart, inn- og 
utvendig bruk

Avtakbart

Vridere for dreie og dreie-vippe vindu

For  
standard vrider

Vrider med  
sperremekanisme

Låsbar vrider Vrider med  
radiostyring

For mekatroniske 
vindu

Dørvridere

Standard utførelse og 
vinklet ende

Vinklet tommelgrep og vrider 
med vinklet ende

Andre designlinjer, vridere vindu

Vindusvrider Vindusvrider Vindusvrider Vindusvrider Vindusvrider Vindusvrider

Håndtak for skyvedører

For 
innvendig 
bruk

Låsbart, med 
fingergrep

Låsbart, inn- og 
utvendig bruk

Schüco designlinje
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Schüco TipTronic beslag
Automatisk styring

Lysende utsikter
Sett preg på husets utseende med farge og form

Schüco AvanTec beslag
Usynlig vindusbeslag

Form, farge og funksjon

Elegant design kan kombineres 
med høy sikkerhet og gode bruks-
egenskaper. Et utmerket eksempel 
på dette er Schüco AvanTec som er 
et skjult vindusbeslag. Eneste synlige 
komponenter på vinduet er vrideren.  

Den individuelle karakter på hver bolig 
påvirkes av blant annet fargevalget. 
Med Schüco aluminiumsystemer  
finnes det nesten ingen grenser for 
ditt ønske av farge. Du har mange  
muligheter å velge mellom – alt 
fra pulverlakkerte til elokserte eller 
selvrengjørende overflater på profile-
ne. Om ønskelig kan forskjellig farge 
innvendig og utvendig leveres. Slik til-
passes innsiden til møbler og inn- 
redning, og utsiden til husets arkitektur.

Schüco TipTronic er et skjult 
mekatroniske beslag. Med dette 
systemet kan du kontrollert og 
automatisk åpne/lukke vinduene 
for lufting, enten fra en sentral 
styringsenhet eller direkte med et 
tastetrykk på vrider. 
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Tilbehør og utstyrselementer

Galeria rekkverk 
Her vist med wire

Schüco satser konsekvent på design. Noe som gjør det lett å skape et vakkert 
og egenartet hjem. Solskjerming, baldakiner og rekkverk understreker ditt 
personlige preg på boligen. 

Schüco CTB solskjerming
Schüco CTB er smale aluminiumslameller som styres mekanisk. Solskjermingen 
integreres på toppen av vinduet og skjules av et deksel. Lamellene tåler 
vindlaster på opptil 30 m/s (vindstyrke 11). 

Schüco Galeria
Rekkverket Galeria har rustfrie ståldeler og fåes i forskjellige utførelser – med 
wire, spiler eller fyllinger av glass og aluminium. Galeria kan brukes både inn- og 
utvendig til trapper, gallerier og balkonger.

Schüco Top Sky baldakiner
Top Sky baldakiner skjermer og setter en smakfull ramme på inngangspartiet. 
Nyttig og god design. Fås i forskjellige farger og glass.

Schüco myggnetting
Schüco myggnetting består av en høyverdig aluminiumramme med finmasket 
fiberglassnett. Monteres raskt og enkelt. Beskytter mot irriterende insekter. 
Finnes i tre varianter: løs ramme, hengslet, skyvbart. Schüco myggnetting er 
enkel supplering for skyvedører, dører og vinduer.

Top Sky 1 
Fast vinkel 30 grad

Top Sky 2 
Variabel vinkel

Schüco myggnetting

Schüco CTB Solskjerming
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Schüco - Grønn teknologi for den blå planeten. Ren energi fra sol og vinduer.
Schüco utvikler miljøvennlige og framtidsrettede fasadesystemer. Energy³ betyr å spare energi 
– produsere energi – samkjøre energi. Vindu- og fasadesystemer sparer energi gjennom optimal 
varmeisolering og produserer energi med effektive integrerte solenergiløsninger. Den produserte 
energien kan brukes fornuftig gjennom intelligent samkjøring. Resultatet er et betydelig steg i 
retning energiuavhengighet – for en bærekraftig bruk av naturlige ressurser, og for en sikrere 
framtid. Vi i Schüco utvikler systemløsninger for både næringsbygg og private boliger.

Schüco og golf – det perfekte samarbeidet mellom natur og teknologi 
Presisjon, Perfeksjon, Profesjonalitet – og det i miljøvennlig samspill med naturen: Golfsport på høyeste  
nivå, og Schüco International KG står sammen om å beskytte miljøet og ivareta framtidige ressurser.
www.schueco.com/golf 

Schüco International KG,  
avd. Norge
www.schueco.no
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Schücos produkter overbeviser med energi-
sparing, sikkerhet, komfort og design og  
førsteklasses kvalitet garanterer en lang levetid. 
Våre systemer og komponenter gjennomgår 
omfattende tester i vårt godkjente testtester 
i Bielefeld, Tyskland. Dette sikrer at våre 
produkter holder en høy standard.

Førsteklasses kvalitet, elegant design og maksimal systemsikkerhet


