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Schüco - Classic CT70 - ABLAK AZ ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGÉRT
Az energiával való takarékoskodás ma már szinte mindenkit érint. A Berg Classic CT 70 műanyag Schüco ablakrendszerek
megkímélik az Ön környezeti erőforrásait és a pénztárcáját is.
A Schüco Classic CT 70 ablakrendszerek sokoldalú lehetőséget kínálnak Önnek, az egyéni igényeknek megfelelően is - az alumínium
rátét-profilok és a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a különböző profilformák kiválasztásáig.
Pontosan úgy, ahogyan Ön azt elképzelte.
A Schüco Classic CT 70 ablakrendszer, 5 légkamrás tok -és ablakszárny kialakítással, 70 mm-es beépítési mélységgel kiváló
hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel épületek nyílászáró cseréjéhez.
Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást érünk el, hanem egyúttal a
környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük. A Schüco Classic CT 70 műszaki paramétereivel a jövő energetikai
követelményeinek is megfelel.
Műszaki tartalom:

•

70 mm beépítési mélység

•

5 kamrás, körbefutó ütközőtömítéses profilrendszer

•

Egyenes vonalú szárnykontúrok, letisztult formavilág, minimum 2,8 mm-es profil főfal vastagsággal

•

Szárny geometriája a Classic egyenes vonalú, így a modern építészeti stílusba teljesen beillik

•

Roto NT SILVER vasalatrendszer, (alapfelszereltségként: alap biztonsági vasalat, hibás működés gátló, kiemelés-gátló,
huzatbiztosító) Hoppe ablak -és ajtó kilincs

•

Alap üvegezés Ug=1,0 W/m2K, megfelelő üvegezéssel akár 0,99 W/m2K Uw- értékig

•

Nagy fénybeeresztés a keskeny profilkialakítás miatt

•

Kettő körbefutó, szürke színű gumitömítés

•

Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)

•

Könyöklő-párkányfogadó (záróprofil) alaptartozék

•

Könnyű tisztíthatóság

•

45 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető

•

Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL szín szerint színezhető)
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Számunkra legfontosabb az Ön és a családja biztonsága!
A Berg System Kft a minőségi ablakgyártás elkötelezett híve. Azonban a minőség és a hőszigetelő képesség mellett napjaink
legfontosabb kérdései közé tartozik a nyílászáró által nyújtott betörés elleni biztonság. Elmondható, hogy manapság a fejlett és magas
értékű telekommunikációs készülékek és berendezési tárgyak értékét tekintve akár egyetlen betöréses lopás is jóval nagyobb károkat
okoz pénztárcánknak, mint amennyibe a magasabb biztonsági osztályú nyílászáró kerül. A legfontosabb dologról, a saját és családja
egészségének és életének védelméről pedig még szó sem esett!

A betörők ismerik a legkönnyebb utat!
Statisztikák alapján a betöréses esetek több mint 90%-ban a nyílászárókon keresztül történik a behatolás az ingatlanba.
A mellékelt ábrán jól látható, hogy a betöréses esetek java része az ablakokon és az erkélyajtókon keresztül történik. Kisebb mértékben
történik a behatolás a bejárati ajtón keresztül. Összességében elmondható, hogy rendőrségi tapasztalatok alapján a betörők a
legkönnyebb lehetőséget keresik. Egy magas biztonsági osztályba tartozó nyílászáró elrettentő erővel bír az illegális behatolókkal
szemben, így inkább keresnek egy könnyebben feltörhető „áldozatot”.

Betöréssel szembeni ellenállási osztályok:
1.

Ellenállási osztály (RC1): Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés elleni védelmet kínál.
Ebbe az behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal
szemben (rúgás, ütés, vállal nyomás, kihúzás). Betörésnél használt segédeszközökkel szemben azonban kevés védelmet
nyújtanak.

2.

Ellenállási osztály (RC2): Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak (csavarhúzó, fogó, ék
stb.) Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen termékek.

3.

Ellenállási osztály (RC3): Az elkövető már két vagy akár több eszközt is használ egyidejűleg, ilyen lehetőség például a
feszítővas és a csavarhúzó együttes használata. Az RC3-as kategóriába tartozó nyílászárók akár 5 percig is ellenállnak a hasonló
betörési kísérleteknek.
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Schüco Classic+ CT70 íves szárnyprofil - ABLAK AZ ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGÉRT
Az energiával való takarékoskodás ma már szinte mindenkit érint. A Schüco Classic+ CT 70 műanyag ablakrendszerek megkímélik az
Ön környezeti erőforrásait és a pénztárcáját is.
A Schüco Classic+ CT 70 ablak-rendszerek sokoldalú lehetőséget kínálnak Önnek, az egyéni igényeknek megfelelően is - az
alumínium rátét-profilok és a fóliázott profilok széles színválasztékától egészen a különböző profilformák kiválasztásáig.
Pontosan úgy, ahogyan Ön azt elképzelte.
A Schüco Classic+ CT 70 ablakrendszer, 5 légkamrás tok -és ablakszárny kialakítással, 70 mm-es beépítési mélységgel kiváló
hőszigetelési képességekkel rendelkezik. Alkalmas új épületek, családi házak, panel épületek nyílászáró cseréjéhez.
Beépítésével nem csak az energiafogyasztást lehet jelentősen csökkenteni, amellyel költségmegtakarítást érünk el, hanem egyúttal a
környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük. A Schüco Classic+ CT 70 műszaki paramétereivel a jövő energetikai
követelményeinek is megfelel.
Felhasználási terület:
Akár épületfelújításról vagy új építésről van szó, ezek a termékek nagyban hozzájárulnak a fűtési energia megtakarításához, valamint
csökkentik a külső zajokat, ezáltal élhetőbb környezetet teremtenek az Ön lakásába.
Ablakok, erkélyajtók, toló-bukó erkélyajtó, emelő-toló ajtók, bejárati ajtók gyártása és forgalmazása.

Az általunk forgalmazott profilok előnyei:

•

Üvegezéstől függően elérhető a Uw=1.0W/m²K alatti érték

•

A tokprofilban és a szárnyprofilban elhelyezkedő merevítő acél betétek gondoskodnak az ablakszerkezetek stabilitásáról és
hosszú élettartamáról.

•

A biztonságos zárás érdekében a vasalati elemek a körbefutó acélmerevítéshez csatlakoznak tartós rögzítéssel.

•

Könnyű tisztíthatóság. A fényes és időjárásálló felületű nyílászárót könnyű tisztítani: a speciális Schüco tisztítószerek
alkalmazásával évek múltán is újszerű a megjelenése.
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Műszaki tartalom:

•

70 mm beépítési mélység

•

5 kamrás, körbefutó ütközőtömítéses profilrendszer

•

Íves vonalú szárnykontúrok, letisztult formavilág, minimum 2,8 mm-es profil főfal vastagsággal

•

Szárny geometriája a Classic egyenes vonalú, így a modern építészeti stílusba teljesen beillik

•

Roto NT SILVER vasalatrendszer (alapfelszereltségként: alap biztonsági vasalat, hibás működés gátló, huzatbiztosító,
kiemelés-gátló), Hoppe ablak -és ajtó kilincs

•

Alap üvegezés Ug=1,0 W/m2K, megfelelő üvegezéssel akár 0,99 W/m2K Uw- értékig

•

Nagy fénybeeresztés a keskeny profilkialakítás miatt

•

Kettő körbefutó, szürke színű gumitömítés

•

Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)

•

Könyöklő-párkányfogadó (záróprofil) alaptartozék

•

Könnyű tisztíthatóság

•

45 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető

•

Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL szín szerint színezhető)

Számunkra legfontosabb az Ön és a családja biztonsága!
A Berg System Kft a minőségi ablakgyártás elkötelezett híve. Azonban a minőség és a hőszigetelő képesség mellett napjaink
legfontosabb kérdései közé tartozik a nyílászáró által nyújtott betörés elleni biztonság. Elmondható, hogy manapság a fejlett és magas
értékű telekommunikációs készülékek és berendezési tárgyak értékét tekintve akár egyetlen betöréses lopás is jóval nagyobb károkat
okoz pénztárcánknak, mint amennyibe a magasabb biztonsági osztályú nyílászáró kerül. A legfontosabb dologról, a saját és családja
egészségének és életének védelméről pedig még szó sem esett!

A betörők ismerik a legkönnyebb utat!
Statisztikák alapján a betöréses esetek több mint 90%-ban a nyílászárókon keresztül történik a behatolás az ingatlanba.
A mellékelt ábrán jól látható, hogy a betöréses esetek java része az ablakokon és az erkélyajtókon keresztül történik. Kisebb mértékben
történik a behatolás a bejárati ajtón keresztül. Összességében elmondható, hogy rendőrségi tapasztalatok alapján a betörők a
legkönnyebb lehetőséget keresik. Egy magas biztonsági osztályba tartozó nyílászáró elrettentő erővel bír az illegális behatolókkal
szemben, így inkább keresnek egy könnyebben feltörhető „áldozatot”.
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Betöréssel szembeni ellenállási osztályok:
1.

Ellenállási osztály (RC1): Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés elleni védelmet kínál.
Ebbe az behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal
szemben (rúgás, ütés, vállal nyomás, kihúzás). Betörésnél használt segédeszközökkel szemben azonban kevés védelmet
nyújtanak.

2.

Ellenállási osztály (RC2): Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak (csavarhúzó, fogó, ék
stb.) Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen termékek.

3.

Ellenállási osztály (RC3): Az elkövető már két vagy akár több eszközt is használ egyidejűleg, ilyen lehetőség például a
feszítővas és a csavarhúzó együttes használata. Az RC3-as kategóriába tartozó nyílászárók akár 5 percig is ellenállnak a hasonló
betörési kísérleteknek.
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* jelen adatok tájékoztató jellegűek, termékeink biztonsági szintnek való megfelelőségét egyeztetni szükséges
Felhasználási terület:
Akár épületfelújításról vagy új építésről van szó, ezek a termékek nagyban hozzájárulnak a fűtési energia megtakarításához, valamint
csökkentik a külső zajokat, ezáltal élhetőbb környezetet teremtenek az Ön lakásába.
Ablakok, erkélyajtók, toló-bukó erkélyajtó, emelő-toló ajtók, bejárati ajtók gyártása és forgalmazása.
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Az általunk forgalmazott profilok előnyei:

•

Üvegezéstől függően elérhető a Uw=1.0W/m²K alatti érték

•

A tokprofilban és a szárnyprofilban elhelyezkedő merevítő acél betétek gondoskodnak az ablakszerkezetek stabilitásáról és
hosszú élettartamáról.

•

A biztonságos zárás érdekében a vasalati elemek a körbefutó acélmerevítéshez csatlakoznak tartós rögzítéssel.

•

Könnyű tisztíthatóság. A fényes és időjárásálló felületű nyílászárót könnyű tisztítani: a speciális Schüco tisztítószerek
alkalmazásával évek múltán is újszerű a megjelenése.
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Schüco Thermo Design SI 82 megújuló ablakgyártás az energiatakarékosság jegyében
A profilon belüli 6 zárt légkamra ("A" kategóriás, minimum 3 mm-es profil főfal vastagság) a legmagasabb hőszigetelési értéket
célozza. A megújuló profiltechnológián kívül a Berg Thermo Design SI 82 energiatakarékos SCHÜCO nyílászárók a 3 független
tömítési szint révén magas hangszigetelést és légzárást biztosít.
A Schüco Thermo Design SI 82 ablakrendszerrel energetikai szempontból a leghatékonyabb ablakok állíthatók elő, a 82 mm-es
profilon belül 6 zárt légkamra kialakításával elérhetővé válik a kiemelkedően jó hőszigetelési érték. Ezek a műanyag ablakok a
legszigorúbb elvárásoknak is megfelelnek, amelyeket műanyag ablak-profilokkal szemben bárki is támaszthat!
Aki ilyen ablakot vásárol, nagyarányú energiát és pénzt takaríthat meg, akár az eddigi energiafelhasználásának mintegy 29%-át
megspórolhatja!
Műszaki tartalom:

•

82 mm beépítési mélység, "A" kategóriás, minimum 3 mm-es profil főfal vastagság

•

Schüco 6 kamrás profilrendszer optimalizált hőszigetelési tulajdonságokkal, megfelelő üvegezéssel akár 0,76 W/m2K Uwértékig

•

A három tömítési sík optimális védelmet nyújt a szél, az eső és a zaj ellen

•

Roto NT vasalatrendszer (alapfelszereltségként: alap biztonsági vasalat, hibás működés gátló, kiemelés-gátló, huzatbiztosító,
Hoppe ablak -és ajtó kilincs)

•

Alap üvegezés Ug=0,5 W/m2K

•

Keskeny látszó profilszélesség a maximális fényáteresztésért

•

Horganyzott korrózióálló acélmerevítés (a nagyobb statikai merevség eléréséhez)

•

A megnövelt beépítési mélység biztonságossá teszi a szerkezetet betörésvédelmi szempontból is

•

A lekerekített szárnykontúr a látszó szélességet optikailag még kisebbnek mutatja

•

Könyöklő-párkányfogadó (záróprofil) alaptartozék

•

Könnyű tisztíthatóság

•

45 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető

•

Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL szín szerint színezhető)
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Számunkra legfontosabb az Ön és a családja biztonsága!
A Berg System Kft a minőségi ablakgyártás elkötelezett híve. Azonban a minőség és a hőszigetelő képesség mellett napjaink
legfontosabb kérdései közé tartozik a nyílászáró által nyújtott betörés elleni biztonság. Elmondható, hogy manapság a fejlett és magas
értékű telekommunikációs készülékek és berendezési tárgyak értékét tekintve akár egyetlen betöréses lopás is jóval nagyobb károkat
okoz pénztárcánknak, mint amennyibe a magasabb biztonsági osztályú nyílászáró kerül. A legfontosabb dologról, a saját és családja
egészségének és életének védelméről pedig még szó sem esett!

A betörők ismerik a legkönnyebb utat!
Statisztikák alapján a betöréses esetek több mint 90%-ban a nyílászárókon keresztül történik a behatolás az ingatlanba.
A mellékelt ábrán jól látható, hogy a betöréses esetek java része az ablakokon és az erkélyajtókon keresztül történik. Kisebb mértékben
történik a behatolás a bejárati ajtón keresztül. Összességében elmondható, hogy rendőrségi tapasztalatok alapján a betörők a
legkönnyebb lehetőséget keresik. Egy magas biztonsági osztályba tartozó nyílászáró elrettentő erővel bír az illegális behatolókkal
szemben, így inkább keresnek egy könnyebben feltörhető „áldozatot”.
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Betöréssel szembeni ellenállási osztályok:
1.

Ellenállási osztály (RC1): Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés elleni védelmet kínál.
Ebbe az behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal
szemben (rúgás, ütés, vállal nyomás, kihúzás). Betörésnél használt segédeszközökkel szemben azonban kevés védelmet
nyújtanak.

2.

Ellenállási osztály (RC2): Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak (csavarhúzó, fogó, ék
stb.) Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen termékek.

3.

Ellenállási osztály (RC3): Az elkövető már két vagy akár több eszközt is használ egyidejűleg, ilyen lehetőség például a
feszítővas és a csavarhúzó együttes használata. Az RC3-as kategóriába tartozó nyílászárók akár 5 percig is ellenállnak a hasonló
betörési kísérleteknek.

* jelen adatok tájékoztató jellegűek, termékeink biztonsági szintnek való megfelelőségét egyeztetni szükséges
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Előnyök:
Kiemelkedő hőszigetelési tulajdonságai révén a Schüco Thermo Design SI 82 energiatakarékos ablakok rendkívüli komfortérzetet
biztosítanak, mert a profilok belsőoldali hőmérséklete a legzordabb téli időjárás esetén sem lesz érezhetően hidegebb, mint a helyiség
belső hőmérséklete. Így a huzathatás és a kondenzvíz megjelenése tartósan és hatékonyan elkerülhető. Különös figyelmet érdemel a
biztonság: az acél merevítéses technológia kiváló statikai jellemzőkkel rendelkezik. A kiemelkedő hőszigetelési tulajdonságok ellenére
a profilok elegánsak és karcsúak maradnak, sok fényt és világosságot engednek be.
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Schüco Thermo Passive SI 82+ - Engedje, hogy a fény átjárja otthonát!
A Schüco Thermo Passive SI 82+ "A" kategóriás, energiatakarékos Schüco nyílászárók kitűnő hő- és hangszigetelő képessége és
a hozzátartozó hasonló jó üvege révén Ön harmóniában élhet a környezetével. Egyúttal jelentős energiamegtakarítást érhet el.
A korszerű, elegáns megjelenés mellett a Schüco Thermo Passive SI 82+ energiatakarékos ablak nagyfokú biztonságot és az Ön
privát életterének megbízható védelmét nyújt. Ebben a rendszerben a SCHÜCO tervezői szakítottak az acélmerevítéses megoldással, és
egy forradalmian új, a profilokba extrudáláskor bekerülő alumíniummerevítést dolgoztak ki. Az ebből a profilból készülő ablakok
alkalmasak háromrétegű üvegezés fogadására is, ezért hőszigetelő képességük kétszer jobb, mint a ma leggyakoribb háromkamrás
profiloké. A legmodernebb technika révén a tolvajok és a betörők élete megnehezül, míg az Ön otthona egyre biztonságosabbá válik.
A Schüco Thermo Passive SI82+ nyílászárókat a magas műszaki színvonalú építkezések ablakrendszereként ajánljuk azon emberek
számára akiknek fontos a környezettudatos és energiatakarékos megoldás. Szabadalmaztatott, innovatív megoldás a hőmegszakításra.
Az ajtókban, ablakokban található thermo modulokkal (opcionálisan választható, hőszigetelő betétek), valamint a szabadalmaztatott
alumínium merevítéssel, amelynek a hővezetési tényezője kimagasló a többi merevítő anyaghoz képest és a 3 rétegű üveg műanyag
(thx) távtartóval (4 mm Low-E /18 mm Argon / 4 mm Float /18 mm Argon/4 mm Low-E) kiemelkedően magas hőszigetelést biztosít,
így teljesítve a passzív háznál szigorúan előírt követelményeket.
Műszaki tartalom:

•

82 mm beépítési mélység, "A" kategóriás, minimum 3 mm-es profil főfal vastagság

•

Schüco 7 kamrás profilrendszer a legmagasabb hőszigetelési tulajdonságokkal, kiegészítő opcionálisan rendelhető
hőszigetelő betétekkel és megfelelő üvegezéssel akár 0,66 W/m2K Uw - értékig

•

A három tömítési sík optimális védelmet nyújt a szél, az eső és a zaj ellen.

•

ROTO NT vasalatrendszer (alapfelszereltségként: WK1 biztonsági vasalat, hibás működés gátló, kiemelés-gátló,
huzatbiztosító, 27 mm-re nyíló résszellőző, nyíló-bukó ablakoknál 3 biztonsági gombafejjel szerelve)

•

ROTO SWING Design Secustik kilincsel szállítjuk

•

Alap üvegezés Ug=0,5 W/m2K műanyag távtartóval

•

Keskeny látszó profilszélesség a maximális fényáteresztésért

•

A megnövelt beépítési mélység biztonságossá teszi a szerkezetet betörésvédelmi szempontból is

•

Könyöklő-párkányfogadó (záróprofil) alaptartozék

•

Könnyű tisztíthatóság

•

45 féle faerezetű és színű mintázatban rendelhető

•

Külső oldalon alumínium borítással is rendelhető (RAL szín szerint színezhető)
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Számunkra legfontosabb az Ön és a családja biztonsága!
A Berg System Kft a minőségi ablakgyártás elkötelezett híve. Azonban a minőség és a hőszigetelő képesség mellett napjaink
legfontosabb kérdései közé tartozik a nyílászáró által nyújtott betörés elleni biztonság. Elmondható, hogy manapság a fejlett és magas
értékű telekommunikációs készülékek és berendezési tárgyak értékét tekintve akár egyetlen betöréses lopás is jóval nagyobb károkat
okoz pénztárcánknak, mint amennyibe a magasabb biztonsági osztályú nyílászáró kerül. A legfontosabb dologról, a saját és családja
egészségének és életének védelméről pedig még szó sem esett!

A betörők ismerik a legkönnyebb utat!
Statisztikák alapján a betöréses esetek több mint 90%-ban a nyílászárókon keresztül történik a behatolás az ingatlanba.
A mellékelt ábrán jól látható, hogy a betöréses esetek java része az ablakokon és az erkélyajtókon keresztül történik. Kisebb mértékben
történik a behatolás a bejárati ajtón keresztül. Összességében elmondható, hogy rendőrségi tapasztalatok alapján a betörők a
legkönnyebb lehetőséget keresik. Egy magas biztonsági osztályba tartozó nyílászáró elrettentő erővel bír az illegális behatolókkal
szemben, így inkább keresnek egy könnyebben feltörhető „áldozatot”.
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Betöréssel szembeni ellenállási osztályok:
1.

Ellenállási osztály (RC1): Ablakok és ajtók esetében is ez az alap biztonsági osztály, amely betörés elleni védelmet kínál.
Ebbe az behatásokkal szembeni ellenállási osztályba tartozó termékek akár 30 másodpercig ellenállnak a fizikai erőszakkal
szemben (rúgás, ütés, vállal nyomás, kihúzás). Betörésnél használt segédeszközökkel szemben azonban kevés védelmet
nyújtanak.

2.

Ellenállási osztály (RC2): Gyakorlott betörők ellen, akik a betöréshez már segédeszközöket használnak (csavarhúzó, fogó, ék
stb.) Az ilyen jellegű erőszakos behatolási kísérleteknek akár 3 percig is ellen tudnak állni az ilyen termékek.

3.

Ellenállási osztály (RC3): Az elkövető már két vagy akár több eszközt is használ egyidejűleg, ilyen lehetőség például a
feszítővas és a csavarhúzó együttes használata. Az RC3-as kategóriába tartozó nyílászárók akár 5 percig is ellenállnak a hasonló
betörési kísérleteknek.

* jelen adatok tájékoztató jellegűek, termékeink biztonsági szintnek való megfelelőségét egyeztetni szükséges
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Előnyök:

•

Hét légkamrás rendszer, Classic egyenes szárnykialakítás, beépítési mélysége 82 mm

•

Schüco Vento-therm szellőztetővel is kérhető a nyílászáró

•

A szabadalmaztatott alumínium merevítésnek köszönhetően extra hőszigetelési képességű a nyílászáró

•

A háromszoros szürke EPDM alapú gumitömítés az optimális szél-, eső- és hang elleni védelemért

•

Az alapértelmezett üvegkonstrukció 48 mm 4-18-4-18-4 rétegfelépítésű. A 4 mm-es üvegek torzítás mentesek. Az üvegek
közötti tér Ug = 0,5 W/m2K hőátbocsájtást eredményez

•

A legmagasabb hanggátlási és hőszigetelési kategóriák is elérhetőek
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Bejárati ajtó rendszereinket Classic CT 70 és Thermo Design SI 82 profilokból gyártjuk.
Panelválasztékunkban a GBW - Rurik típusaiból választhat. Széles palettánkban a hagyományos formákon túl a modern vonalvezetés
(INOX betétek), valamint az egyedi üvegezés is megtalálható a Fazetázzot, Tiffany vagy Katedrál üvegezésű panelekkel. Bejárati
ajtóink 45 féle színben érhetők el, amihez Hoppe ill. Roto kilincseket választhatunk.
Bejárati ajtóink általános műszaki tartalma:

•

78 mm-es tokmagasság, mely szavatolja a szerkezet masszívitását

•

3 db ROTO ajtópánt

•

minden bejárati ajtó alaptartozéka, a horganyzott zárszelvény merevítő, valamint a saroktuskó, mely a szerkezet statikai
merevségéért felelős
hőhídmentes alumínium küszöb alaptartozékai:

•
o

a kétszeres gumitömítés, a tökéletes hangszigetelés miatt

o

a tokon lévő gumi szélzáró (wind stop), mely elzárja a levegő áramlásának az útját a tok és a szárny között, ezáltal
jobb a hőszigetelés
szárnyon elhelyezkedő alumínium vízvető, a csapó eső biztonságos elvezetésére

o

Vasalat és üvegezés típusok rendszer szerint:
ROTO kilincsműködtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos biztonsági zár, fúrás védett cilinder, HOPPE London kilincsel, Ug=1,0

•

W/m2K üvegezéssel a Classic CT 70 rendszernél
ROTO kilincsműködtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos biztonsági zár, fúrás védett cilinder, HOPPE London kilincsel, Ug=0,5

•
2

W/m K üvegezéssel a Thermo Design SI 82 rendszernél

•

ROTO kilincsműködtetésű, 2 db 20 mm-es acélcsapos biztonsági zár plusz 2db 20mm-es acélkampó, fúrás védett cilinder,
ROTO Line kilincsel, Ug=0,5 W/m2K üvegezéssel a Passíve SI 82+ rendszernél
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Bejárati ajtó panel minták:
RD 19 - F01

RD 25

RD 39
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RD 49

RD 59
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RD 79

RD 89 - F02
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RD 99 - F03

RD 109

Ayrshire
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Berkshire

Cheshire

Derbyshire
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Essex

Flintshire

Gloucestershire
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Hampshire

Kent

Lancashire
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átjárja

otthonát!

Az ablakok nemcsak a homlokzat kialakításában játszanak szerepet, hanem mindenekelőtt a belső helyiségek atmoszféráját is
meghatározzák. Biztosítják a kilátást a külvilág felé - ideális esetben, mint egy jól megválasztott képkeret foglalja magába a kilátást.
Egyúttal itt a kevesebb többet is jelent: minél kevesebb a keret, annál több nappali fény áramlik akadálytalanul még a helyiségbe.
Látják, érdemes a legmegfelelőbb ablakkeret kiválasztásakor erre is gondolni. Mert végül is, az ablak minősége jelentős mértékben
befolyásolja az Ön ingatlanának értékét is.

A Schüco CT 70,SI 82 és SI 82+ energiatakarékos ablakok számos verzióban és az Ön kívánságának megfelelő kialakításban kaphatók.
Méretre szabottan és az Ön személyes igényeinek eleget téve. Számos színárnyalat és fautánzatú fólia áll rendelkezésre az egyéni
kialakítás során. Az ablakok és ajtók különböző szélességű és látványú osztásával széles tervezési szabadságot élvezhetnek.
• Energiatakarékosság
A SCHÜCO cég, amely a nemzetközi nyílászáró és függönyfal piac egyik vezető szereplője, egy innovatív profiltechnológiával új
mércét állít fel: az újszerű műanyag-alumínium technológia alapján sikerült a legmagasabb hőszigetelési értékkel bíró, meggyőzően
filigrán ablakszerkezetet kifejleszteni. A Schüco CT 70, SI 82 és SI 82+ energiatakarékos ablakok kitűnő hő- és hangszigetelő
képessége és a hozzátartozó hasonló jó üvege révén Ön harmóniában élhet a környezetével. Egyúttal jelentős energia megtakarítást
érhet el.
• Biztonság
A korszerű, elegáns megjelenés mellett a Schüco CT 70, SI 82 és SI 82+ energiatakarékos ablakok nagyfokú biztonságot és az Ön
privát életterének megbízható védelmét nyújtják. A legmodernebb technika révén a tolvajok és a betörők élete megnehezül, míg az Ön
otthona egyre biztonságosabbá válik.
• Lakókomfort
Az ablakok jelentik az Ön házának összetéveszthetetlen arculatát és óvják a bennlakókat a zajtól, hidegtől és nedvességtől. A Schüco
CT 70, SI 82 és SI 82+ energiatakarékos ablakok rendkívüli komfortérzetet biztosítanak az Ön számára, a fény és a friss levegő éppen
úgy élvezhető, mint a külvilággal való kapcsolat.
• Kiegészítők
A Schüco CT 70, SI 82 és SI 82+ energiatakarékos ablakok megfelelő tartozékai révén számos lehetőséget kínálnak Önnek, hogy
ablakait az Ön igényeinek és szokásainak leginkább megfelelően alakíthassák ki.
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A legközkedveltebb toló rendszer a toló-bukó működtetés. Az ajtó egy fix elemből, valamint egy tolható szárnyból áll. Toló-bukó
rendszereink csak tok küszöbbel készülhetnek.
Zárt állapotban a szárny a fix üvegfal síkjában helyezkedik el. Nem nyúlik be a térbe. A nyíló szárny a kilincs elfordításával
kiemelkedik a síkból és a tokra felszerelt sínrendszerben a fix szárny elé tolható. A mozgó szárny ezen kívül bukó funkcióval is
rendelkezik.
Kétszárnyas közép felnyíló-bukó (középről két oldalra tolható) változatban is gyártható illetve egy szárnyas változat esetén kényszer
működtetésű kivitelben akár 4400 mm szélességben is elkészíthető.
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Engedje be otthonába a természetet...

Műanyag emelő-toló ajtók teraszokhoz, erkélyekhez és télikertekhez.
Emelő-toló ajtók alkalmazásával olyan tereket hozhatunk létre, melyeket átjár a fény, szép kilátást nyújtanak, és az épület hangsúlyos
részévé válnak. Helytakarékos kialakításuk lehetővé teszi nagyvonalú terek megvalósítását, és növeli a lakókomfortot.
Ki ne szeretné, hogy a lakótér határait csupán néhány gyors mozdulattal ki tudja bővíteni? Az emelő-toló ajtók új, szabad tereket
nyitnak meg: a télikert eggyé válik a kerttel – az erkély és a terasz pedig a lakótér részévé válik.
A

SCHÜCO

emelő-toló

ajtóival

szinte

bármilyen

egyedi

elképzelés

megvalósítható.

Nincsenek többé zavaró nyíló ajtók, melyek tolakodóan hatnak a lakótérben. Sem ajtószárnyak, melyek a nyitás során értékes helyet
rabolnak. Egy könnyedén félrehúzható üvegfelület számolja fel a határt a külső és belső terek között.
Elegáns, a természetes fényt maximálisan áteresztő üvegépítészet – a Schüco emelő-toló ajtóival új perspektívák nyílnak Ön előtt a
lakótér kialakításakor. Majdnem teljesen hangtalan és a gyerekek számára is könnyen mozgatható az erkélyhez, teraszhoz vagy kerthez
szolgáló emelő-toló ajtó. Élvezze Ön is egy nyitott, friss levegővel átjárt télikert atmoszféráját saját otthonában, besüllyesztett,
küszöbmentes átjárást a külső tér felé.
A jól kidolgozott műanyag többkamrás-profilok, – a 70 mm-es szárny és a 167 mm-es tok beépítési mélység, valamint a jó minőségű
hőszigetelő üveg révén – kiemelkedő hőszigetelési értékkel rendelkeznek. Az emelő-toló ajtó küszöbét úgy tervezték, hogy a külső-és
belsőterek között hermetikusan zárjon. Ezáltal a nyílászárórendszer belső oldalán hatékonyan elkerülhető a hideg padlófelület.
Megújult tömítőrendszer garantálja a maximális szél-és csapóeső elleni záródást, valamint az optimális hanggátlást. Ezenkívül a
garantált zár-és vasalatrendszer a betörésgátlás tekintetében is eleget tesz a legnagyobb elvárásoknak is.
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Ez a rendszer széles választási lehetőséget kínál, többféle nyitási módot és széles teret biztosít Önnek a kialakítás területén. A fehér
szín mellett számos színárnyalatra, fóliára vonatkozó ajánlatot kínálunk Önnek, amelyet
természetesen akár csak a belső, vagy a külső és belső oldalon fóliázhatunk.
A SCHÜCO CT 70 HS rendszer emelő-toló beépítési mélysége 167 mm. Alap üvegezése 6-12-6 mm. Hő hídmentes alumínium
küszöbei akár a padlóig is be lehet süllyeszteni.
A SCHÜCO SI 82 ThermoSlide rendszer emelő-toló beépítési mélysége 219 mm, mely megfelel a passzív épületek szigorú
hőtechnikai előírásainak. Alap üvegezése 6-16-6-16-6 mm. Hő hídmentes alumínium küszöbei akár a padlóig is be lehet süllyeszteni.
Beépítési méretek:

•

Max. szélességi méret 6500mm

•

Max. magassági méret 2600mm
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