
Schüco ASS 70.HI

Skyve- og heveskyvedør i aluminium

Schüco ASS 70.HI er en høyisolert  
skyve-/heveskyvedør. Heve/senke 
funksjonen gjør at den har ekstra 
god tetthet. Alt etter utførelse og 
valg av glass kan døren oppnå en
Uw -verdi < 1,2 W/m2K. Den har 
svært god innbruddsikring og kan 
leveres som FG-godkjent. Døren er 
enkel å betjene, gir høy komfort og 
er brukervennlig. Selv ved store 
dørpartier og dørblader med høy 
vekt lar den seg enkelt betjene.

Åpnes enten fra siden eller i 
midten. Opptil 3 løpeskinner gjør 
det mulig å åpne hele 2/3 av 
elementet. Døren kan fås i flere 
farger, med avrundede eller rette 
kantprofiler, og med forskjellige 
typer av vridere. Dørprofilene i 
aluminium er svært holdbare og 
krever minimalt med vedlikehold. 
Schüco skyvedører kan benyttes i 
både næringsbygg og private 
boliger.

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

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Schüco International KG, avd. Norge
Olaf Helsets vei 5, N-0694 Oslo
Postboks 56 Bogerud, N-0621 Oslo
Tlf. +47 23 13 40 80 
www.schueco.no  norge@schueco.com

Fordeler og egenskaper
   Høyisolert: Uw- verdi < 1,2 W/m²
   Slagregntetthet inntil 900 Pa
   Synlig bredde fra 108 mm
   Innbruddsikret inntil WK2 etter
 ENV 1627
 Kan leveres som FG-godkjent dør
 Dørbladvekt inntil 400 kg
 Elementer opptil 9m2 flate
 Schüco e-slide kan integreres
   1, 2 eller 3 spors dør

 Aluminium for enkelt vedlikehold - 
ingen pussing, skraping og maling

 Mulighet for forskjellige farger inn- og
 utvendig
 Fargeutvalg: Lakkert i RAL-farger eller 

elokserte overflater
 Myggnetting kan monteres som 

påklipsbart skyveelement
 Høyverdige beslagdeler for komforta-

bel betjening


