
Aluminium Premium Partner
Het juiste adres voor aluminium kozijnen van Schüco
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U bent op zoek naar een partner 
die aluminium kozijnen, ramen, 
deuren, schuifpuien, vouwwan-
den en serres kan leveren. 

Comfortabel en luxueus wonen

Maar niet alleen leveren, u wilt 
desgewenst ook een helder en 
deskundig advies over die 
producten. 
Daarbij dient die partner natuur-
lijk wel over een breed scala aan 
producten te beschikken, zowel 
qua vorm, afmeting en kleur 
als op het gebied van woon-
gebruikscomfort en 
toepassingsmogelijkheden.
Dat die partner daarbij garant 
staat voor de hoogste kwaliteit is 
uiteraard een vanzelfsprekende 
zaak.

Van eerste advies 
tot eindoplevering
Dat is geen gering eisenpakket, 
het vergt nogal wat van uw 
toekomstige partner: niet alleen 
hoogstaand bouwtechnisch 
vakmanschap, productcreativiteit 
en kennis van uw markt, 
maar ook inlevingsvermogen, 

Meer wooncomfort met 
aluminium kozijnsystemen

Transparante overgang 
van woning naar tuin

een flexibele instelling en een 
ijzeren werkdiscipline. 
Daarbij moet uw toekomstige 
partner het hele productie- en 
leveringstraject kunnen 
bedienen. Van eerste advies tot 
en met de eindoplevering. 

Aangenaam, wij zijn de partner 
die u zoekt  
Als Premium Partner van Schüco 
voldoen wij volledig aan alle 
bovenstaande wensen en eisen. 
De rest van deze brochure zal u 
dat duidelijk maken.

Hoe gaan wij te werk?
1 Advies: bij u thuis of in de
   showroom;
2 Planning en offerte;
3 Exacte maatbepaling en 
   productie;
4 Levering, montage en 
   afwerking.
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Schüco realiseert de hoogst haalbare kwaliteit in 
aluminium kozijnsystemen

voor bij uitstek geschikt: het is 
strak, slank, stijlvol en sterk. 
Deze bijzondere eigenschappen 
resulteren - in combinatie met 
geavanceerde technologieën - in 
een topproduct voor ramen en 
deuren. Schüco loopt hierin voor-
op. Bovendien kunnen wij deze 
kozijnen in nagenoeg alle kleuren 
en kleurcombinaties leveren. 

De filosofie achter het Schüco-
systeem 
Alle onderdelen maken deel uit 

Als Premium Partner leveren wij 
de hoogst haalbare kwaliteit in 
aluminium kozijnsystemen. 
Het is niet alleen het aantrek-
kelijke design, maar het zijn ook 
de hoogwaardige technische 
knowhow en de gegarandeerde 
betrouwbaarheid van Schüco 
die dit product tot zo’n succes 
maken.

Bij de productie van de kozijnen   
wordt alleen het allerbeste mate-
riaal gebruikt. Aluminium is hier-

Topkwaliteit met een luxueuze uitstraling

van één groot systeem en zijn 
zowel in technisch als esthetisch
opzicht nauwkeurig op elkaar 
afgestemd. 
Onze wijze van verwerking staat 
garant voor uiterst betrouwbare 
profielsystemen en een harmo-
nieuze uitstraling. 
Daarmee kan aan werkelijk iede-
re individuele wens tegemoet 
worden gekomen, ook aan úw 
wens. 
Bovendien zal uw huis hierdoor 
in waarde stijgen.
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... is een passend aluminium kozijnsysteemVoor iedere bouwstijl...

Elk huis en ieder woning- of 
gebouwencomplex heeft zijn 
eigen bouwstijl en uitstraling. 
Daar maken de kozijnen, deuren, 
gevels, vouwanden, schuifpuien 
en serres onlosmakelijk deel 
van uit. 
De ontwerpers en technische 
ingenieurs van Schüco realiseren 
zich dat als geen ander. 
Om die reden leveren wij als 
Premium Partner geen standaard-
producten, wij leveren oplossing-
en, altijd naadloos afgestemd op 
uw wensen.

Het zal u dan ook niet verbazen 
dat veel designers en architecten 
voor Schüco kiezen, als kwaliteit 
en originaliteit de sleutelwoorden 
zijn bij een project. 
Of het nu gaat om woningbouw, 
exclusieve kantoren, banken, 
utiliteitsprojecten of om over-
heidsgebouwen en particuliere 
ondernemingen.   
 

Úw project, ónze uitdaging

Schüco-kozijnen: voor een 
heldere kijk op de wereld
Ramen en kozijnen worden wel 
eens de ogen van een gebouw 
genoemd. Niet onterecht, ze 
bieden u als bewoner/gebruiker 
letterlijk een blik op de wereld. 
En net als het menselijk oog kent 
ook dit ‘oog’ ontelbaar veel 
vormen en kleurstellingen. 
Anders gezegd, ze bepalen letter-
lijk en figuurlijk het aanzien van 
het gebouw 
waar ze deel van uitmaken. 
Als Premium Partner tonen wij 
u graag de bijna onuitputtelijke 
mogelijkheden. Zo kunnen we bij 
renovaties de oorspronkelijke stijl 
ook weer in de kozijnen en ramen 
doorvoeren, of bij nieuwe con-
structies bepaalde elementen een 
exclusief accent geven. 
Wilt u persoonlijk overtuigd 
raken van de vele mogelijk-
heden? Kom eens langs in onze 
showroom en laat u tot verras-
sende oplossingen inspireren. 

Aluminium        Schüco Aluminium Schüco                5



Soepel te bedienen schuifdeu-
ren
Door het uitgekiende rolsysteem 
zijn schuif- en hefschuifdeuren 
van Schüco uitermate gemakke-
lijk in gebruik. 
De extra brede opening maakt 
deze deuren bij uitstek geschikt 
voor die ruimten die

Door het stabiele karakter van 
aluminium is dit materiaal uiter-
mate geschikt voor bijzondere 
huisdeuren. Welke bouwstijl uw 
woning ook kenmerkt, u vindt 
altijd een deur die daar volle-
dig bij aansluit, bijvoorbeeld de 
exclusieve smalle Schüco deur-
scharnieren van roestvrij staal.

Een oogstrelend ontvangst

een royale lichtinval kennen. 
Vanzelfsprekend kunnen zij 
hermetisch afgesloten worden 
ten einde ongewenste indrin-
gers buiten de deur te houden. 
Daarnaast beschikken wij ook 
over een brede collectie vouw-
wanden, die uw woning een 
extra luxueuze dimensie geven.

Schuifdeuren betekenen een natuurlijke uitbreiding 
van uw binnenruimte naar uw buitenruimte
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Veelzijdig, vakwerk en veilig

Veiligheid op maat
Schüco is totaalleverancier. 
Dat betekent dat wij als Premium 
Partner ook alle bijkomende 
onderdelen en accessoires kun-
nen leveren. Bijvoorbeeld het 
hang- en sluitwerk, de 
bedieningshandgrepen zijn in 
vele uitvoeringen, vormen, 
kleuren en materialen beschik-
baar. Maar welke u ook kiest, 
het Schüco-kroontje staat garant 
voor veelzijdige topkwaliteit.

Geef inbrekers geen kans
Onze systemen voldoen in elk 
opzicht aan de hedendaagse 
eisen van inbraakbestendig-
heid. Niet voor niets worden 
ze voortdurend getoetst aan de 
Nederlandse norm ‘NEN 5096’. 
Bovendien worden daarvoor in 
aanmerking komende projecten 
in Nederland getoetst aan het 
Politiekeurmerk ‘Veilig Wonen’.
Schüco kozijnen en deuren 
bieden de inbraakbeveiliging die 
u wenst. 
Zo kennen de inbraakwerende 
klasse ‘WK2’ of ‘WK3’ bijvoor-
beeld extra voorzieningen.
Inbreken, openboren of loswrik-
ken? Met Schüco is en blijft het 
onbegonnen werk!

Exclusief uitzicht vanuit 
uw woonkamer

Eén geheel met 
de omgeving
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U zit heerlijk in uw luie stoel, 
lekker aan tafel te eten of 
misschien ligt u wel behaaglijk 
languit voor de open haard. 
Maar dan krabt de poes aan de 
deur of het tocht een beetje of u 
wilt wat frisse lucht. 
Wat is er dan gemakkelijker en 
comfortabeler om simpelweg via 
een afstandbediening de ramen 
en deuren te openen en te slui-
ten? Dit terwijl u lekker blijft waar 
u bent. Ongekend gebruikscom-
fort dus. Een revolutionaire toe-
passing in kozijn- en geveltechno-
logie, mede omdat het beslag en 
de aandrijftechniek volledig in het 
profiel zijn weggewerkt. 
Zo ziet u er niets van.  

Raambediening vanuit uw luie stoel

Design gecombineerd 
met intelligente techniek

TipTronic mechatronische 
raam- en deurbediening

Energie besparen
Warmte-isolatie speelt binnen 
elke woon- en werkomgeving een 
cruciale rol. Schüco aluminium 
profielen zijn thermisch 
gescheiden, u bent daardoor 
gegarandeerd van hoge isolatie-
waarden. 
Een nog effectiever resultaat 
wordt bereikt met de geïsoleerde 
uitvoeringen in de serie ’HI’ 
(High Insulation). 
Voor een bijpassende 
glaskeuze kunt u rekenen op ons 
deskundig advies.
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Uw huis, uw persoonlijke smaak

Natuurlijk wilt u dat uw huis in 
elk opzicht een esthetisch en 
harmonieus geheel vormt. Dat 
stijl- en smaakvolle karakter 
van uw woning, dus het design 
en de decoratieve vormgeving, 
manifesteert zich met name 
in de zogenaamde secundaire 
accenten. Het zijn die compo-
nenten en elementen die uw per-
soonlijke smaak weerspiegelen. 
Ze bepalen niet alleen de sfeer 
en ambiance van het interieur, 
maar zijn ook grotendeels ver-
antwoordelijk voor het uiterlijk 
van uw woning. Zij vormen vaak 
de esthetische integratie tussen 
interieur en exterieur. 

De aluminium kozijnsystemen zijn in 
alle RAL-kleuren leverbaar

Aluminium kozijnsystemen versterken 
de uitstraling van uw woning

Primaire procédés voor een 
secondaire afwerking
Schüco heeft voor deze secon-
daire afwerking een uitgebreid 
programma aan speciale pro-
cédés ontwikkeld. Als Premium 
Partner kunnen wij daardoor uw 
persoonlijke voorkeuren letterlijk 
vormgeven, van design-handgre-
pen tot en met exclusieve glas-
latten. Schüco geeft uw smaak 
vorm en kleur. 

Aluminium        Schüco Aluminium Schüco                9



Schüco-systemen onderscheiden 
zich in velerlei opzichten. 
De functionering, de exacte 
maatvoering, de onwrikbare sta-
biliteit, de hermetische veiligheid 
en betrouwbaarheid en de 
perfecte isolatie van temperatuur 
en geluid, enz. Voeg daarbij het 
bedieningscomfort en het onder-
houdsvrije karakter van nagenoeg 
alle materialen toe en u weet 
dat u jarenlang kunt rekenen 
op hoogkwalitatief comfort en 
gebruiksgemak. 

Als u voor zeker gaat, 
kiest u voor Schüco

Duurproeven door middel van robots 
in het Schüco Technologiecentrum

Test na test, na test
Technologische hoogstandjes 
dus, durven we gerust te stellen. 
Rest ons nog u te vertellen dat 
deze topkwaliteit wordt bereikt 
en gewaarborgd middels tal van 
hoogwaardige tests in het tech-
nologiecentrum van Schüco. 
Dit centrum beschikt over zeer 
geavanceerde testapparatuur. 
Dit resulteert in een superieure 
kwaliteit: de Schüco-kwaliteit
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Uw Aluminium Premium Partner 
voor optimale kwaliteit

Aluminium kozijnsystemen
zijn voor elk type woning geschikt

Met een bijpassende eigentijdse voordeurVan top tot teen gerenoveerd

Onze Premium Partner-certificatie 
verzekert u van die gebruiks- en 
kwaliteitskenmerken die elk 
Schüco-systeem kenmerken. 
Voor u betekent dat excellente 
kwaliteit, een ongekend groot 
gebruiksgemak en een uitermate 
lange levensduur. 

Schüco-oplossingen voor de 
hele woning.
Het Schüco-systeemconcept 
garandeert u een compleet en 
perfect op elkaar afgestemd 
productaanbod:

● kozijnen, ramen en deuren
● schuif- en hefschuifsystemen
● elektronische raambediening en 
  open/dicht-detectie
● serres en vouwwanden
● huisdeuren en luifels
● anti-inbraak, brandwerende,  
  kogelproof en geluiddempende 
  systemen.
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Al onze ontwikkelingen van aluminium-, kunststof- 
en Solarsystemen onderscheiden zich door een hoge 
mate van betrouwbaarheid en kwaliteit. Perfectie, 
teamwork en de ondernemersdynamiek van Schüco 
bepalen het uiteindelijke resultaat. Het Corporate 
Partnership met McLaren Mercedes staat symbool 
voor de leidinggevende rol van Schüco International 
in deze branche.
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gevel-systemen.Met een Premium 
Partner van Schüco bent u verze-
kerd van kwaliteit en service op 
het hoogste niveau. 
Bovendien kunt u optimaal genie-
ten van perfect geïnstalleerde 
gevelproducten die uitblinken in 
functionaliteit, duurzaamheid en 
vormgeving; kortom: een veilig en 
comfortabel huis met een exclu-
sieve uitstraling. 

Op www.schueco.nl vindt u 
alle informatie over de Premium 
Partners.

Wanneer u verlangt naar hoog-
waardige gevelsystemen, zoals 
ramen, deuren, kozijnen en 
serres, kiest u voor Schüco. 
Omdat perfectie vraagt om des-
kundige montage, werkt Schüco 
intensief samen met zorgvuldig 
geselecteerde partners; Premium 
Partners. Deze gecertificeerde 
leveranciers beschikken over 
goed opgeleid personeel, een 
modern machinepark, jarenlange 
ervaring en zijn op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van aluminium 

Kwaliteit van Schüco vindt u bij 
uw Schüco Premium Partner

      Schüco Nederland BV
www.schueco.nl

Eigenaar
Stempel




