Schüco folde- og
skyvedører i aluminium

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Mer lys for økt velvære

Nyt utsikten!

Med Schüco folde- og skyve-dører kan du
åpne opp og utvide bo- og arbeidsarealet.
Det finnes mange løsninger; - fra vinterhage
ut mot hage, - folde-skyvedører fra stue/
spiseplass ut mot balkong eller terrasse,
- fleksible løsninger i kontorlandskap, - kafeer
og restauranter med åpningsmuligheter ut
mot gaten. Våre dører kan benyttes både
i privatboliger og i næringsbygg.
Dørkonstruksjonene tillater store glassflater
som gir maksimalt lysinnslipp og åpningsmulighetene er mange. Høyisolerte
aluminiumsprofiler og valg av riktig energiglass

sikrer optimal varmeisolasjon. Bestandige
profiler og overflatebehandling sørger for
enkel rengjøring og minimalt vedlikehold. Våre
skyve- og foldedører kan også leveres som
FG-godkjente sikkerhetsdører. FG er Forsikringsselskapenes godkjenningsnevnd. Sikkerhets
dørene er sertifiserte og skiltes.
Schüco tilbyr komplette løsninger; - våre
systemer for vinduer, dører, fasader, vinter
hager og solskjerming kan kombineres med
hverandre.

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco

Fordeler og egenskaper
■ Stilren og moderne design
■ Innbruddsikring, FG-godkjent hvis ønskelig
■ Enkel rengjøring og minimalt vedlikehold
■ Bestandige overflater
■ Stort fargeutvalg, lakkert eller eloksert
■ Dørene fås både høyisolert og uisolert
■ Komfortabel og enkel betjening
■ Forskjellige åpningsarter og håndtak/vridere
■ Løpeskinner i rustfritt stål øker presisjon
og levetid
Skyvedører
Åpen tilgang til balkong og terrasse

Heve-skyvedører
Lyst og luftig i hjemmet

Vinterhage
Skyvedør som bindeledd mellom hus og hage
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Skyvedører og -vinduer
Schüco skyvedører og –vinduer
Trenger du et dør- eller vindusfelt som ganske
enkelt kan skyves tilside, enten det er mot
ute-arealet eller innvendig i boligen? Schüco
skyvedører i aluminium glir enkelt og lett på
løpeskinner i rustfritt stål. Opptil 6 skyvefelt
kan kombineres med hverandre. For skyvedø
rer i yttervegg benyttes høyisolerte profiler
og moderne energiglass. For innvendig bruk
er den uisolerte skyvedøren godt egnet for å
oppnå transparente og fleksible løsninger, for
eksempel som romdeler kjøkken/stue, bad/
toalett, eller i et kontorlandskap.
System, isolert:
■ Schüco ASS 100 PS.HI
■ Schüco ASS 50
■ Schüco ASS 48

Transparent overgang mellom bolig og natur/inne og ute

System, uisolert:
■ Schüco ASS 32.NI
■ Schüco ASS 28 SC.NI
■ Schüco ASS 32 SC.NI
■ Schüco ASS 50.NI
		

Skyvedører til innvendig bruk. Effektiv og fleksibel romdeling

Som romdeler i kontorlandskap

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Heve-skyvedører
En heve-skyvedør sørger for ekstra lett betjening.
I lukket posisjon overbeviser den med ekstra
god tetthet og gir på denne måten både
utmerket innbruddsikkerhet, lyd- og varmeisolasjon. Åpningsvarianter er enten fra siden
eller fra midten. Opptil tre løpeskinner gjør det
mulig å åpne hele 2/3 av elementet.

Vinterhage med heve-skyvedør

Leilighet med herlig utsikt

Økt komfort med
heve-skyvedører

System, isolert:
■ Schüco ASS 50
■ Schüco ASS 70.HI
System, uisolert:
■ Schüco ASS 50.NI

Schüco

7

8

Schüco

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Vippe-skyvedør (PASK)
Vippe-skyvedør er en god kombinasjon av
skyve- og vippefunksjonene. Betjeningen er
meget enkel, - med vrideren åpnes døren
enten i luftestilling, eller skyves til siden i
åpen stilling. Store skyveelementer kan stilles
i vippeposisjon for komfortabel og sikker
lufting. Med de skjulte parallellbeslagene er
døren lett å betjene, selv med store glassflater.
I likhet med våre andre dørtyper har vippeskyvedørene en meget god tetthet mot vind
og slagregn. På spesielt vindutsatte og fuktige
områder vil dørene være perfekt tilpasset med
sine omløpende anslag og karmer. Dette sikrer
også bedre varmeisolasjon og støydemping.
System, isolert:
■ Schüco AWS 75.SI
■ Schüco AWS 70.HI
System, uisolert:
■ Schüco AWS 50.NI
		

Vippe-skyvedør
I vinterhage

I lukket stilling

I lufte stilling

I åpen stilling

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco

Foldedører – åpner opp mot naturen
Størst åpning mot utearealet oppnås ved bruk
av foldedører. Glassfeltene kan enkelt foldes
og skyves til siden. Dørbladene består av
smale, avrundede aluminiumsprofiler som
tillater store glassfelt. Dørene kan leveres for
folding til høyre eller venstre, utadslående eller
innadslående, med eller uten sidehengslet dør
og dreie/vippe luftefunksjon. God innbruddsikring gjennom lås i topp- og bunnprofil. Kan
også leveres med flat terskel. For utvendig
bruk anbefales isolerte profiler og isolerglass,
og for innvendig bruk uisolerte profiler.
Se også vår nettside:
www.foldedor.no
System, isolert:
■ Schüco ASS 70 FD
■ Schüco ASS 80 FD.HI
System, uisolert:
■ Schüco ASS 50 FD.NI

Isolert foldedør
For bruk i yttervegg

Uisolert foldedør
For innvendig bruk
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Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Stilren design
Kombinert med intelligent teknikk

Schüco e-slide –
automatisk betjening av skyvedører
Den skjulte automatikken i Schüco e-slide
skyvedører åpner, lukker og låser etasjehøye
elementer. Dette er enkel og komfortabel
betjening, men kan også være et viktig
hjelpemiddel i hverdagen for eldre og
funksjonshemmende. Betjening via integrert
panel, ekstern bryter, eller via styring i et
BUS-system. Maks vekt på skyvefelt er
250 kg og skyvefeltstørrelse inntil 3000 mm
bredde og 3000 mm høyde. Klemsensor
hindrer klemfare.
Adgangskontroll med fingeravtrykkleser
For sikker adgangskontroll kan fingeravtrykk
leser integreres i dørkarmen. Døren åpnes
ved å føre fingeren over den termiske
avleserstripen. Naturligvis kan denne bare
betjenes av den eller de som på forhånd
har lagret sitt fingeravtrykk i lesersystemet.

Enkel betjening
Trykk på en knapp

Fingeravtrykkleser
For sikker adgangskontroll

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Sikkerhet / innbruddssikring
Våre skyve- og foldedører i aluminium kan
også leveres som FG-godkjente sikkerhets
dører. FG er Forsikringsselskapenes God
kjenningsnevnd. Disse sikkerhetsdørene har
gjennomgått omfattende tester etter en felles
europeisk norm som har bestemmelser om
at hele produktet skal testes og tilfredstille
innbruddsmotstand. Sluttbruker har da mye
større trygghet enn om bare glasset eller bare
låskassen er testet mot innbrudd. I FG-god
kjenningen er både hengsler, beslag, profiler,
glass og låspunkter testet under ett.
Disse dørsystemene er FG-godkjente:
■ Schüco ASS 80 FD.HI
■ Schüco ASS 70 FD
■ Schüco ASS 70.HI
■ Schüco ASS 50
■ Schüco AWS 70.HI (PASK)
■ Schüco AWS 75.SI (PASK)

Velg sikkerhet –
velg FG-godkjente Schüco dører

Sikre deg mot innbrudd

Schüco

11

12

Schüco

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Folde- og skyvedører – økt bokvalitet

Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco

Aluminium …
er et høyverdig material som overbeviser med
lang holdbarhet og stabilitet, samtidig som det
er et lett materiale. Aluminium er enkelt å
vedlikeholde og lett å gjøre rent. Materialet er
ideelt til konstruksjoner med slanke profiler og
store glassflater.
Å spare energi …
er i dag et av hovedkravene ved bolig- og
næringsbygging. Arkitektur og energisparing
er og blir et viktig moment i vår hverdag. Våre
dører leveres med høyisolerte profiler som holder
vinterkulde og sommervarme ute – en perfekt
kombinasjon av bokomfort og energisparing.
Sikkerhet …
er en følelse av velvære og trygghet. Med våre
mange tekniske løsninger oppfyller Schüco
folde- og skyvedører mange sikkerhetskrav;
innbruddssikring, klemsikring, åpning- og
låsemekanismer. I tillegg er flere av våre dørserier
FG-godkjente av Forsikringsselskapenes
Godkjenningsnevnd.
Design ...
er en kombinasjonen av form, funksjon,
farge og teknikk. Vårt store utvalg av profiler,
åpningsvarianter og spekter av fargemuligheter
skaper et optisk harmonisk inntrykk av moderne
arkitektur, innvendig som utvendig. Med våre
løsninger kan du sette ditt eget særpreg på
boligen.

Enkel betjening
Trykk på en knapp
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Schüco folde- og skyvedører i aluminium

Schüco

24 – 52

Beslag

Glasstykkelse
i mm

fra 70

Antall
løpeskinner

Karm
byggedybde
i mm

74 / 200

Sikkerhetsklasse

Synlig
profilbredde
i mm

Rammemål:
maks.bredde/
maks.høyde
i mm

Maksimal rammevekt i kg

Systemoversikt: Schüco folde- og
skyvedører i aluminium

System
Skyveelementer for dører og vindu
Isolert
ASS 100 PS.HI

2000 1 / 3000 2

ASS 50

3000 / 3000
1

2

180
300

fra 94

fra 120

8 – 32

1

Betj. håndtak

FGSkyvedørsvrider /
1, 2 eller 3
godkjent
vrider

Uisolert
ASS 32.NI

1400 1 / 3000 2

90

fra 70

fra 65

4 – 18

ASS 28 SC.NI

1800 1 / 2500 2

160

fra 35

fra 50

6 og 20

ASS 32 SC.NI

1800 1 / 2500 2

160

fra 35

fra 50

6–8
og 24

ASS 50.NI

3000 1 / 3000 2

150

fra 99

fra 120

8 – 32

fra 85

fra 85

18 – 32

Betj. håndtak /
holder
Betj. håndtak /
1, 2 eller 3
holder / vrider
Betj. håndtak /
1, 2 eller 3
holder / vrider
Skyvedørsvrider /
2
holder
1, 2 eller 3

Heve-skyveelementerfor vinduer og dører
Isolert
2500 1 / 2600 2

ASS 48

150

1, 2 eller 3 Vrider for skyve
FGVrider for
1, 2 eller 3
godk jent
heve-skyve e-drive
FGVrider for
2
godk jent
heve-skyve e-drive

ASS 50

3000 1 / 3000 2

300

fra 94

fra 120

8 – 32

ASS 70.HI

3000 1 / 3000 2

300

fra 108

160

inntil 52

3000 1 / 3000 2

150

fra 99

120

8 – 32

serieavhengig
2200 1 / 2500 2

serie
avhengig
200

serie
serie
serie
FGavhengig avhengig avhengig
1
godk jent
fra 84,5 fra 50
inntil 67

ASS 80 FD.HI

1200 1 / 3005 2

100

fra 112

80

13– 53

FGgodk jent

ASS 70 FD

1200 1 / 3000 2

100

fra 120

70

6 – 45

FGgodk jent

1000 1 / 2200 2

55

fra 130

50

8 – 30

Uisolert
ASS 50.NI

2

Vrider for
heve-skyve e-drive

Vippe-skyvedører (PASK)
Kombinerbar med
alle Schüco AWS
vindussystemer

Vindusvrider /
vrider for vippe-skyve/
heve-skyve

Foldeskyvedører
Isolert
Dørvrider /
vrider foldedør /
vindusvrider
Dørvrider /
vrider foldedør /
vindusvrider

Uisolert
ASS 50 FD.NI

1 avhengig av rammehøyde

Vrider for
heve-skyvedør

Vrider for
skyvedører

Vrider for
vippe-skyvedør

Vrider for
foldedør

Dørvrider

Dørvrider /
vrider foldedør
2 avhengig av rammebredde

Vindusvrider
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Førsteklasses kvalitet, elegant design og maksimal systemsikkerhet

Schücos produkter overbeviser med
energisparing, sikkerhet, automatikk
og tidløs design. Førsteklasses kvalitet
på alle våre komponenter garanterer
produktene en lang holdbarhet. Våre
komponenter og systemer gjennomgår
omfattende tester i vårt eget teknologi
senter, som forøvrig er av de største i

sitt slag i Europa. Dette sikrer at våre
systemer holder høy standard, noe både
private og profesjonelle byggherrer
forventer og etterspør.

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 International KG, avd. Norge
www.schueco.no
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The illustrations in this broschure are only examples of Schüco products

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.

