Byg nyt
og få dine boligdrømme opfyldt
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Skydedøre

Foldedøre

Vinduer

Døre

Solafskærmning

Tilbehør

God arkitektur er baseret på behov, dine behov. Vi hos Schüco hjælper dig
med at skabe kvalitetsløsninger udover det sædvanlige. Du har idéerne, vi
har løsningerne, og sammen kan vi tilpasse det til din drømmebolig.
Vi lægger stor vægt på at udvikle smarte løsninger, lækkert design og funktionelt tilbehør. Eksempelvis vil du kunne betjene dine vinduer eller din
skydedør med din smartphone.
Produkterne er fremstillet i Danmark af nøje udvalgte partnere, der leverer
den bedste service. Du får dermed en unik kombination af internationalt
design, tysk kvalitet og dansk håndværk!
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Når arkitekturen integreres med naturen
Naturligt lys er afgørende for at leve. Når interiør og eksteriør er perfekt
afstemt og integreret med hinanden, skabes der harmoni. Ved at inddrage
omgivelserne, skaber du plads og mulighed for at nyde alle årstider.

Det nye skydedørsystem ASS 77 PD har vundet en
række udmærkelser.
Blandt dem er red dot design award best of the best 2012 i
kategorien interior design.

Unikke hjem



At skabe kontinental luksus

Panorama Skydedør ASS 77 PD - skydedøren, der giver dig
maksimalt udsyn

Velegnet til alle typer af huse - hæve-skydedør ASS 70.HI

Den prisbelønnede panorama-skydedør er lavet til dig, der ønsker
det allerbedste og nyeste inden for teknologi og design. Skydedøren kombinerer maksimalt lysindfald med et minimalistisk udseende og energiforbrug på passivhusniveau.
Store synlige profilrammer er en saga blot, og det bliver næppe
mere praktisk end, at døren åbnes automatisk af den skjulte
motor og låses via fjernbetjening, fingeraftryk eller smartphone.

Roligt ydre giver indre fred. Det højisolerede hæve-skydedør system ASS 70.HI er et stilrent og funktionelt design, der harmonerer
med de fleste huse. Den fremragende isolering passer perfekt til
boliger, hvor der er brug for store åbningspartier på op til fire dørfløje med åbning fra midten eller siden. Ved at løfte skydedøren
reduceres friktionen, som gør det lettere at trække døren til side.
Efter åbning kan du fiksere døren, hvor du ønsker det og derved
forhindre fingre i at komme i klemme.

  

  

ş $663'VWÌUIRU$OXPLQLXP6OLGLQJ6\VWHPPPUDPPHG\EGH
3DQRUDPD'HVLJQ
ş 0LQLPDOLVWLVNGHVLJQPHGPDNVLPDOWO\VLQGIDOGJUXQGHWGHPHJHW
VPDOOHSURĬOUDPPHU
ş 'ĆUHQKDUHWHNVWUHPWVPDOWPLGWSXQNW NXQPP RJKDU
LQWHJUHUHWOÌVRJVW\UHV\VWHP
ş )ÌVLWUHYDULDQWHU6XSHU,QVXODWLRQ 6, +LJK,QVXOXDWLRQ +, RJ
1RQ,QVXODWLRQ 1, KYRUDIGHQVXSHULVROHUHGHYDULDQWPHG8YÎUGL
SÌ:PƳ.VYDUHUWLOSDVVLYKXVQLYHDX
ş 'HQVWĆUVWHJODVVN\GHGĆUPHGLQQRYDWLYHJOLGHVNLQQHUVRPNDQ
EÎUHHQJODVYÎJWRSWLONJSUVHNWLRQRJVWĆUUHOVHURSWLO
[PP
ş *ODVW\NNHOVHSÌRSWLOPP
ş jEQHVQHPWRJNRPIRUWDEHOWYLDVPDUWSKRQHĬQJHUDIWU\NHOOHU
IMHUQEHWMHQLQJ

ş $66+,VWÌUIRU$OXPLQLXP6OLGLQJ6\VWHPPPUDPPHG\EGH
+LJK,QVXODWLRQ
ş +ĆMLVROHUHWXGIĆUHOVHPHG8YÎUGLQHGWLO:PƳ.
SDVVLYKXVQLYHDX
ş 0DNVLPDOUXGHW\NNHOVHPPSDVVHUWLOWUHODJVWHUPRUXGHU
ş 9HOHJQHWWLOVWRUHÌEQLQJVSDUWLHULRSWLOVHNVVHNWLRQHUPHGPÌORS
WLO[PPRJJODVYÎJWSÌRSWLONJSUGĆUĭĆM
ş 6OLGVWÎUNHUXVWIULHJOLGHVNLQQHUIRUPLQLPDOYHGOLJHKROGHOVH
ş *RGO\GLVROHULQJRJHNVWUHPKĆMWÎWKHGŝNODVVHDL
VODJUHJQVWÎWKHG (3D
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIEHVODJRJWLOEHKĆUVRPP\JJHQHWRJVNMXOWHPRWRUHU
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHGPXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJW
IDUYHYDOJLQGRJXGYHQGLJW
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Gør dit rum større med skydedør ASS 50
Lys danner grundlag for vort velbefindende og bidrager til at skabe
et harmonisk hjem for dig og din familie.
Med ASS 50 vil du opleve den moderne og frie følelse ved at bruge
de store transparente skydedøre i et vilkårligt antal rammer med
mål op til 3 000 x 3 000 mm.
Det slanke design med smalle synlige profiler passer godt sammen
med den minimalistiske skandinaviske stil, og du kan vælge fra en
bred vifte af tilbehør. Skydedøren kan udstyres med alt fra hæveskydefunktion for en enkel betjening til tre punktslås, børnesikring og
forskellige farver ind- og udvendigt.

  
ş $66VWÌUIRU$OXPLQLXP6OLGLQJ6\VWHPPPUDPPHG\EGH
ş +ĆMLVROHUHWXGIĆUHOVHPHG8YÎUGLQHGWLO:PƳ.
ş 0DNVLPDOUXGHW\NNHOVHPPYHOHJQHWWLOWRODJVWHUPRUXGHU
ş 9HOHJQHWWLOVWRUHÌEQLQJVSDUWLHULRSWLOVHNVVHNWLRQHUPHGPÌORS
WLO[PPRJJODVYÎJWRSWLONJSUGĆUEODG
ş 6OLGVWÎUNHUXVWIULHVWÌOJOLGHVNLQQHUIRUPLQLPDOYHGOLJHKROGHOVH
ş *RGO\GLVROHHULQJRJVODJUHJQVWÎWKHGLNODVVH$
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJWLOEHKĆUVRPP\JJHQHW
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHGPXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJW
IDUYHYDOJLQGRJXGYHQGLJW

Unikke hjem



Når grænsen mellem ude og inde udviskes

Den praktiske foldedør ASS 80 FD.HI
Udvisker gænser mellem ude og inde. De lette foldedøre kører på
lydsvage hjul og giver plads til størst mulig udnyttelse af terrasse og
tilst dende rum
r ve ret er godt udnyttes det bne rums eksibilitet, og er det for koldt, nydes lyset stadig gennem de store højisolerede ruder - hele året! En praktisk løsning er, at foldedøren kan konstrueres således, at en af rammerne udføres som gangdør. Med den
løsning har du en terrassedør i partiet, så det ikke er hele partiet der
skal åbnes, når du skal ud.

  
ş $66)'+,VWÌUIRU$OXPLQLXP6OLGLQJ6\VWHPPP
UDPPHG\EGHIROGHGĆU+LJK,QVXODWLRQ
ş 3UDNWLVNGHVLJQGHUNDQIROGHVWLOVODQNHHOHPHQWHUSÌLQGHOOHU
XGYHQGLJVLGHRJSDUNHUHVYDOJIULWWLOKĆMUHHOOHUYHQVWUH
ş +ĆMLVROHUHWWLOXGIĆUHOVHPHG8YÎUGLQHGWLO:PƳ.
ş 0DNVLPDOUXGHW\NNHOVHPPYHOHJQHWWLOWUHODJVWHUPRUXGHU
ş 'XVNDEHUGLQHJHQIROGHGĆUPHGRSWLOVHNVVHNWLRQHUPDNVLPDO
YLQGXHVUDPPHEUHGGHRSWLOPPRJUDPPHKĆMGHRSWLO
PPPDNVLPDOUDPPHYÎJWNJ
ş 6OLGVWÎUNHRJUXVWIULHVWÌOJOLGHVNLQQHUIRUPLQLPDOYHGOLJHKROGHOVH
ş *RGO\GLVROHULQJRJVODJUHJQWÎWKHGLNODVVH$
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJWLOEHKĆUVRPP\JJHQHW
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHGPXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJW
IDUYHYDOJLQGRJXGYHQGLJW
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Lys og betagende udsigt
Ved valg af vinduer, påvirker du husets design både udvendigt som indvendigt. De generøse glasvægge og gennemtænkte teknologiske løsninger gør
det muligt for dig at sætte dit personlige præg på valget af vinduer til din
bolig. Du kan opnå en mere funktionel hverdag uden at skulle bekymre dig
om vedligeholdelse og kuldenedfald fra de store glaspartier.
Schücos stilfulde design harmonerer godt med den danske arkitektur i al sin
enkelthed, hvad enten det gælder bybolig eller en villa nær kysten.

Skab din egen panoramaudsigt med
AWS 75.SI
Udnyt muligheden for at få mere udsyn og lys ind
i din bolig. Med AWS 75.SI skaber du et smart,
stilfuldt og inspirerende udtryk i din bolig. Det
super-isolerede vindue i aluminium kan konstrueres i stort format og i kombination med erlags
termorude, vil det kunne opfylde kravene til passiv
og lavenergihuse. Systemløsningerne kan vælges
med mange forskellige beslag og låseteknikker,
der er indbrudshæmmende.

  
ş $:66,VWÌUIRU$OXPLQLXP:LQGRZ
6\VWHPPPUDPPHG\EGH6XSHU,QVXODWLRQ
ş 6XSHULVROHUHGH 6, PHG8YÎUGLQHGWLO
:PƳ.
ş 0DNVLPDOUXGHW\NNHOVHPPSDVVHUWLOWUHODJV
WHUPRUXGHU
ş )ÌVLWRXGIRUPQLQJHU5/ 5HVLGHQWLDO/LQHRJ
6/ 6RIW/LQH
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJWLOEHKĆU
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHG
PXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJWIDUYHYDOJLQGRJ
XGYHQGLJW

Unikke hjem

Unikt udseende med AWS 75 BS.SI
Vinduet til dem, der ønsker et privat hjem med stilistisk kant. Blokvinduessystem AWS 75 BS.SI med
sk ult opluksramme set ude fra og profilramme p
kun 66 mm giver maksimal glasareal. Det smalle
design til vinduet er både superisoleret og indbrudshæmmende op til modstandsklasse 3.
Vinduet har et stilrent design med et ensartet
udseende både ved faste og ved oplukkelige partier.

Lækkert, imponerende og energieffektivt takket være AWS 90.SI+
Gulv-til-loft vinduer lukker det naturlige lys ind og
er med til at skabe en rummelig følelse af harmoni
i din bolig. AWS 90.SI+ passer til dem, der ønsker
at beskytte både miljøet og pengepungen ved at
minimere energiforbruget uden at gå på kompromis med størrelsen af vinduesparti. Superisolering
og forbedrede tætninger forhindrer varmen i at
sive ud, og vinduet er et af de få aluminiumsvinduer, der opfylder kravene til passivhusniveau.



  
ş $:6%66,VWÌUIRU$OXPLQLXP:LQGRZ
6\VWHPPPUDPPHG\EGH%ORFN6\VWHP
6XSHU,QVXODWLRQ
ş (QNHOWGHVLJQWLOIDVWHRJRSOXNNHOLJHYLQGXHU
ş 6XSHULVROHUHGH 6, YHUVLRQPHG8YÎUGLQHG
WLO:PƳ.
ş 0DNVLPDOUXGHW\NNHOVHPPSDVVHUWLO
WUHODJVWHUPRUXGHU
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJWLOEHKĆU
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHG
PXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJWIDUYHYDOJLQGRJ
XGYHQGLJW

  
ş $:66,VWÌUIRU$OXPLQLXP:LQGRZ
6\VWHPPPUDPPHG\EGH6XSHU,QVXODWLRQ
ş 0RGHUQHGHVLJQRJSDVVLYKXVQLYHDX
ş 6XSHULVROHUHGH 6, YHUVLRQPHG8YÎUGLQHG
WLO:PƳ.
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH
ş 6WRUWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJWLOEHKĆU
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHG
PXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJWIDUYHYDOJLQGRJ
XGYHQGLJW

9

10

Schüco

Unikke hjem

Den indbydende entré
Døren giver det første indtryk og byder dig velkommen. Den rigtige dør er prikken
over i’et for en moderne bolig, hvor ønsket om tryghed, komfort, stabilitet og minimal vedligeholdelse vægtes højt. Design den selv og skab det indtryk, du ønsker at
udtrykke. Vores aluminiumsdøre er velisolerede, ekstremt stabile, næsten vedligeholdelsesfrie, og komforten er høj med de forskellige muligheder for udstyr, som
fjernbetjening, brandsikring, lydisolering og automatisk døråbning.

Stilfuld entredør med ADS 90.SI
Den superisolerede aluminiumsdør ADS 90.SI er en stilfuld dør med høj komfort.
Du bestemmer hvilket design, der passer til din stil og behov, og udstyrer den med det nyeste inden for
sikkerhed og teknologi. Med en stabil dørkonstruktion, rammedybde på 90 mm i dybden, opnår du en
sikker og velisoleret designdør, der er velegnet til rummelige entreér. Døren udføres som ud- og indadgående, og du har en bred vifte af tilbehør og greb at vælge imellem.

  
ş $'66,VWÌUIRU$OXPLQLXP'RRU6\VWHP
PPUDPPHG\EGH6XSHU,QVXODWLRQ
ş 6WRUYDOJIULKHGPHGKHQV\QWLOIDUYHPÌORJ
GHVLJQ
ş $'66XSHULVROHUHGH 6, V\VWHPKDUHQ8YÎUGL
QHGWLO:P.DIKÎQJLJDIYDOJHWDI
GĆUI\OGQLQJRJJODV
ş )UHPUDJHQGHWÎWKHGWÎWKHGVNODVVHRJ
VODJUHJQVWÎWKHGRSWLONODVVHD
ş *RGO\GLVROHULQJRJVWDELONRQVWUXNWLRQIRUODQJ
OHYHWLGRJPLQLPDOYHGOLJHKROGHOVH
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH

ş %UHGWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJJUHE
VDPWWLOEHKĆUVRPVLNNHUKHGVOÌVHRJLQG
EUXGVKÎPPHQGHUXGHUDXWRPDWLVNGĆUÌEQLQJ
EUDQGVLNULQJHNVWUDO\GLVROHULQJHOHNWURQLVN
RYHUYÌJQLQJNRQWUROSDQHOGHUNDQIRUELQGH
GHWHNQLVNHV\VWHPHUWLOVW\ULQJDIYLQGXHURJ
VRODIVNÎUPQLQJ
ş $XWRPDWLVHUHWDGJDQJYLDĬQJHUDIWU\N
VPDUWSKRQHHOOHUIMHUQEHWMHQLQJ
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHG
PXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJWIDUYHYDOJLQGRJ
XGYHQGLJW

Unikke hjem

Stærk og indbydende –
ADS 75 HD.HI
Heavy Duty-døren ADS 75
HD.HI er en aluminiumsdør med
stor styrke. Den er robust, og
du kan præge den med dit valg
af design og tilbehør. Døren
anbefales til brug, hvor der er
meget trafik og store indgange
da den kan udføres som dobbeltdør med bredde på 2 800
mm og højde 3 000 mm.



  
ş $'6+'+,VWÌUIRU$OXPLQLXP'RRU6\VWHP
PPUDPPHG\EGH+HDY\'XW\+LJK
,QVXODWLRQ
ş 6WRUYDOJIULKHGLIDUYHYDOJGHVLJQRJPÌO
ş +ĆMLVROHUHW +, YHUVLRQVRPDIKÎQJLJDI
VWĆUUHOVHRJYDOJDIJODVQÌUHQ8YÎUGLSÌ
:P.
ş 6ODJUHJQVWÎWKHGRSWLONODVVH$
ş *RGO\GLVROHULQJRJVROLGNRQVWUXNWLRQJLYHUODQJ
OHYHWLGRJPLQLPDOYHGOLJHKROGHOVH
ş 9HOHJQHWWLOVWRUHLQGJDQJVSDUWLHUPHGPÌORS
WLOPP GREEHOWGĆU RJKĆMGHPP
PDNVLPDOGĆUYÎJWSÌNJ
ş ,QGEUXGVKÎPPHQGHRSWLOPRGVWDQGVNODVVH

ş %UHGWXGYDOJDIGHVLJQEHVODJRJJUHE
VDPWWLOEHKĆUVRPVLNNHUKHGVOÌVHRJLQG
EUXGVKÎPPHQGHUXGHUDXWRPDWLVNGĆUÌEQLQJ
EUDQGVLNULQJHNVWUDO\GLVROHULQJHOHNWURQLVN
RYHUYÌJQLQJNRQWUROSDQHOGHUNDQIRUELQGH
GHWHNQLVNHV\VWHPHUWLOVW\ULQJDIYLQGXHURJ
VRODIVNÎUPQLQJ 
ş $XWRPDWLVHUHWDGJDQJYLDĬQJHUDIWU\N
VPDUWSKRQHHOOHUIMHUQEHWMHQLQJ
ş (ORNVHUHVHOOHUODNHUHVLYDOJIULIDUYHPHG
PXOLJKHGIRUIRUVNHOOLJWIDUYHYDOJLQGRJ
XGYHQGLJW
ş 7HVWHWRSWLOHQPLOOLRQÌEQLQJHU
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Det rigtige lys hver dag
I Skandinavien værdsætter vi sollyset, men uanset hvor meget vi elsker sollys, er det
rart at undgå lys, der blænder eller undgå hede. En løsning, hvor dagslys og komfort kan kombineres, er ved brug af solafskærmning. Det kan integreres, så det harmonerer med bygningens arkitektoniske stil, og samtidig giver det mulighed for at
tilslutte solafskærmning til det centrale varmesystem for optimal udnyttelse af lys og
varme.

Bevægelige lameller ALB

Persienne CTB

Persienne CTB

Skyde-skodder ALB

Faste lameller

Integrerede persienner CTB
En diskret form for solafskærmning er brugen af
persienner, der er integreret i facaden og ”forsvinder” i kassetten/ facaden. Eksempelvis er solafskærmning CTB små minilameller i aluminium,
der fungerer som jalousilåge, der giver god
skygge og bibeholder det naturlige lys. De kan
også afskærme for nysgerrige blikke.
Det motoriserede CTB-system er testet til at
modstå vindbelastninger på op til 30 m/s og udføres som eloxeret, i udvalgte farver.

Skyde-skodder i aluminium
De monterede skodder kører på letrullende
kuglelejer og alt efter montage på en eller to
skinner ges eksibiliteten for effektiv udnyttelse

Synlige lameller ALB
Solafskærmning kan være meget mere end blot at
skærme for solen. Det kan bruges som et aktivt og
spændende element på facaden og understøtte det
arkitektoniske udtryk. Med et stort udvalg af materiale, farve, design og betjeningsautomatik, kan du
finde en solafsk rmningsl sning der mat er dine
behov.

Faste elipseformet lameller
Solidt design med lang levetid. Tilpasset det
nøjagtige behov for skygge og kan monteres både
som lodret/vandret solafskærmning og udgør
derved et spændende designelement på facaden.
De kræver ikke eftersyn og er næsten vedligeholdelsefrie.
Bevægelige lameller
Styres let ved berøring eller fjernbetjening via din
smartphone. De kan indstilles til at følge solens
bevægelser og monteres som lodret eller vandret
solafskærmning, som det nu passer til facaden og
behov.

Unikke hjem



Den afgørende detalje
Alle vores produkter er specieldesignede og tilbydes i mange forskellige løsninger.
Med det store udvalg af tilbehør og funktioner, så som automatiserede løsninger og
designbeslag og greb, er der med sikkerhed også en løsning, der tiltaler dig.

Prisbelønnet grebsserie

verve vilken type l s du be ver n fingerregl beskriver o ere l spunkter der forbinder
dørblad og karm, desto stærkere, tættere og
mere stabil bliver dørkonstruktionen.
Vi tilbyder 1-,3- og 5 punktslås.

Stort udvalg i elokseringer

Smarthomeløsninger med praktisk display

Praktiskt myggenet i stilren udførelse

dgangskontrol i form af fingeraftryk s anner

Vores produkter eloxeres eller lakeres i valgfri farve med
mulighed for forskellige farvevalg ind- og udvendigt.
ver adebe andling er vedlige oldelsesfri med lige s lang
levetid som vore produkter, og du kan tilvælge en for-anodisering for ekstra holdbarhed i f.eks kystnære områder.
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Inspiration
Foldedør
ASS 80 FD.HI

Foldedør
ASS 80 FD.HI

  
ş 6WRUWO\VLQGIDOG
ş 6WRUĭHNVLELOLWHW
ş 8GHVWXHIRUOÎQJHUVRPPHUVÎVRQHQ
ş 9LQWHUVRORJVRPPHUVN\JJH

Udestue med foldeparti

Skydeparti i facaden

Diskret bundstykke giver
en jævn overgang mellem
inde og ude

Foldeparti i facaden

Unikke hjem



Tagudhæng mod syd beskytter mod
den varme sommersol og lader lyset
trænge ind i de mørke måneder

Skydedør
ASS 70.HI

Skydedør
ASS 70.HI

Vindue
AWS 75 BC.HI

Johan Sundberg
Johan Sundberg Arkitektur
Uddannet på arkitektskolen LTH
get firma siden
Nomineret til magasinet arkitekturs
debutpris for Villa Bergman Werntoft
2007
Udvalgt som én af 30 arkitekter i hele
verden til Wallpaper Architects Directory 2010.

”Jeg tror på en stærk organisation og
strømlinet formgivning i alle projekter.
Arkitekt-erhvervet er en kunstnerisk
mission, der har indslag af teknik,
økonomi og mange andre ting. Hjertet
i arkitektens virksomhed er ingen
enkelt del men en helhed. Sammen
skaber jeg og min klient noget større
end de enkelte dele.”
Et vinduesparti i hjørnet
giver større udsyn og
lysindfald. Ved placering i
fuld højde og på niveau med
terræn udviskes grænsen
næsten mellem ude og inde
Skydedør
Skydedøre giver let adgang til
terrassen og åbner for mange
brugsmuligheder af terrassen
Tegl
Petersen Tegl D91

Træbeklædning
Sibirisk lærk
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Schüco – for dig som ønsker lidt ekstra
Schüco hjælper dig med at skabe kvalitet udover
det s dvanlige i din bolig og tilbyder dig eksible
produkter til moderne hjem med personlighed. Vi
tager udgangspunkt i dine behov og tilpasser
unikke løsninger til dig. Vore vinduer, døre og vinterhaver fremstilles af det modstandsdygtige
materiale aluminium, der har en meget lang levetid, og af glas.

Schüco International KG
Salgskontor Danmark
Stamholmen 149,1
2650 Hvidovre
Telefon: +45 36 34 22 00
Telefax: +45 36 34 22 10

Schüco: Systemløsninger til vinduer, døre, facader og solarprodukter.
samarbe de med sit verdensomsp ndende netv rk af partnere arkitekter spe ifikationsansvarlige
og investorer udvikler Schüco bærerdygtige klimaskærme med fokus på mennesker og deres behov, i
harmoni med natur og teknologi. De højeste krav til design, komfort og sikkerhed kan imødekommes.
Samtidig reduceres udledningen af CO2 gennem øget energieffektivitet, og derved skånes de naturlige ressourcer. Schüco og dets divisioner Metal, PVC-U og New Energies leverer specielfremstillede
løsninger til nybyggeri og renovering, som er udtænkt til at opfylde individuelle behov for brugerne i alle
klimazoner. Med 5.000 ansatte og 12.000 samarbejdspartnere er Schüco repræsenteret i 78 lande og
realiserede i 2012 en omsætning på 1,8 milliarder euro.
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Schüco International KG
www.schueco.dk

Det er vedligeholdelsesfrit og stabilt, kan let formes efter dine mål. Vi lægger stor vægt på intelligent og veldesignet tilbehør og tilbyder professionel rådgivning og service via vore partnere, som
står til rådighed for dig hele vejen fra tegnebræt til
færdig montage. Med Schüco får du en unik kombination af internationalt design, tysk kvalitet og
dansk håndværk.

