Genieten van puur wooncomfort

Ontdek de voordelen van kunststof kozĳnen
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Schüco

Kunststof kozĳnen

Design, comfort, veiligheid en
duurzaamheid in één
Gaat u renoveren, verbouwen, of een nieuw huis ontwerpen? Dan is dat een
uitgelezen moment om bewust te kiezen voor extra wooncomfort met hoogwaardige
kozĳnen. De stormachtige ontwikkeling die de kozĳntechniek de afgelopen jaren
heeft doorgemaakt, ziet u in volle omvang terug in de Schüco kozĳnen. Design,
comfort, veiligheid en duurzaamheid komen hier optimaal samen - binnen handbereik
voor iedereen.

Stĳlvolle nieuwbouw met kunststof kozĳnen

Kunststof kozĳnen

Schüco

Nieuwbouw met een authentiek karakter

Renovatie van jaren ‘70 woning

Uitgebalanceerd design
Sterk design herkent u aan het tĳdloze ontwerp
en de doordachte toepassingsmogelĳkheden.
Daarom heeft u bĳ Schüco keuze uit vele designs
en kleuren. Hiermee kunt u (of uw architect) uw
eigen accenten bepalen en de gehele gevel van
uw woning tot een kleurrĳk geheel maken.

Verrassend meer wooncomfort
Zĳn uw nieuwe kozĳnen eenmaal geplaatst, dan
zult u verrast zĳn door het extra wooncomfort.
Denkt u hierbĳ aan zeer effectieve geluidsdemping en bescherming tegen tocht - ook bĳ sterke
wind. En dankzĳ de optimale transparantie van
het moderne isolatieglas, geniet u van een optimale lichtinval.

Besparen van energie
Energie besparen - Energie winnen - Energie
managen: dat staat al sinds jaar en dag hoog in
het vaandel bĳ Schüco. Met onze kunststof ramen, deuren en systemen kiest u voor optimale
thermische isolatie en dus voor een besparing op
uw energierekening.
Genieten dankzĳ technisch vernuft
Door elk onderdeel van uw kozĳnen met absolute precisie en in eigen hand te ontwerpen, voldoen zĳ altĳd aan de allerhoogste eisen. Hierdoor
zult u dagelĳks het genot ervaren van het design,
het comfort, de veiligheid en de duurzaamheid
die deze kozĳnen met zich meebrengen.

Vergroot uw veiligheid
Uw huis is de plek waar u zich veilig wilt voelen.
Daarom vindt u bĳ Schüco de meest moderne
sluittechnieken met passende materiaalconstructies die optimaal weerstand bieden tegen
inbraakpogingen. Met onze kwalitatief hoogwaardige ramen, deuren en systemen kiest u
bewust voor een veilig thuis.
Goed om te weten
U investeert in een kunststof kozĳn dat ook na
vele jaren nog net zo goed functioneert als op
de dag van aanschaf. Inwendige versterkingen
in de kozĳnen zorgen voor een hoge stabiliteit
en lange levensduur. Al het hang- en sluitwerk
wordt in de rondomlopende staalversterking
verankerd. Dit levert een bĳdrage aan uw veiligheid en de waarde van de kozĳnen. En niet
onbelangrĳk: uw nieuwe kozĳnen vergen slechts
minimaal onderhoud.
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Vorm en kleur bepaalt u zelf
Binnenshuis kiest u voor meubels en kleuren die passen bĳ uw smaak. Maar ook de
uitstraling van de buitenkant van uw woning is van belang. Kozĳnen zĳn tegenwoordig
sterk vormgevende elementen, die u geheel naar uw eigen wensen kunt integreren in
de stĳl van uw woning.

Passend in de jaren ‘20 stĳl...

... of heel modern

Kies en combineer
Wist u dat u de mogelĳkheid heeft om de binnen- en buitenzĳde van het kozĳn van uw
raam of deur in kleur en structuur te laten verschillen? Het brede spectrum aan kleuren
en structuren biedt u enorm veel combinatiemogelĳkheden. De heldere contouren van de
kozĳnen met verdiept liggende vormgeving geven uw woning ook nog eens een modern
aanzicht.
Aantrekkelĳk én functioneel
In Schüco kozĳnen komt alles bĳ elkaar: goedgevormde proﬁelen met een ongekende
hoeveelheid aan kleuren, raamgrepen en accessoires, die qua design en kleur naadloos
op elkaar zĳn afgestemd. Een mogelĳkheid om uw huis aantrekkelĳker vorm te geven en
technisch te verbeteren: een waardevaste investering in puur woongenot.

Kleurenwaaier

Farveskalaen Schüco AutomotiveFinish
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Direct lager energieverbruik
De sterke isolatie van de Schüco kozĳnen leidt direct tot een lager energieverbruik.
Dit verlaagt niet alleen uw verwarmingskosten, maar ontlast tegelĳkertĳd het milieu
door de lagere CO2 uitstoot.

Isolatie beperkt warmteverlies…
Ramen kunnen voor veel warmteverlies zorgen in uw woning. Daarom kennen onze kunststof
kozijnen een proﬁelconstructie met vijf isolatie-kamers en een grote kozijndiepte. Dit levert u
optimale thermische isolatie op waardoor u het warmteverlies – en dus ook uw energie-verbruik –
aanzienlijk beperkt.
… en verlaagt uw energiekosten
Met dit hooggeïsoleerde kozijnsysteem in combinatie met thermisch isolerend glas (HR++)
bereikt u isolatiewaardes die enkele jaren geleden ondenkbaar waren. Uw energieverbruik daalt
fors, waardoor u veel geld bespaart én het milieu ontziet.

Infraroodopnames - thermograﬁeën - tonen duidelĳk aan
waar een huis ongecontroleerd energie verliest. Rood betekent warmte en zodoende energieverlies.

Na de zorgvuldige inbouw van Schüco Corona CT 70
ramen bewĳst de thermograﬁe het hoge energiegerelateerde
nut van de investering. Het oorspronkelĳke energieverlies
wordt praktisch volledig vermeden.
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Een veilige investering

De in het inwendige staal verankerde
paddestoelvormige nokken verbeteren de
beveiliging van de vergrendeling

Afsluitbare handgrepen beveiligen
de sluitfunctie van de ramen

Een veilig gevoel

Waar is het gevoel van veiligheid belangrĳker
dan in uw eigen huis? Natuurlĳk geldt dit als u
thuis bent, maar ook als u weggaat van huis,
wilt u zeker weten dat u er alles aan gedaan
heeft om uw woning te beschermen tegen een
inbraak.
Geef inbrekers geen kans
Ramen en terrasdeuren vormen voor inbrekers
een aantrekkelĳke toegang tot uw woning. Het
is dan ook van belang dat uw ramen en deuren
zoveel mogelĳk weerstand bieden tegen een

R

poging tot inbraak in uw huis. De moderne
beslagtechnieken van onze kozĳnen voldoen aan
de hoogste veiligheidseisen, zoals de eisen die
worden gesteld door het Politie Keurmerk Veilig
Wonen ten aanzien van inbraakwerende ramen
en deuren. Met de geavanceerde kozĳnen van
Schüco kiest u voor de hoogste mate van veiligheid.
Bovendien zĳn kunststof kozĳnen goed voor het
milieu en volledig recyclebaar.
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Wat moderne techniek voor u doet
Aansprekend design
De Accent-serie kent al slanke proﬁelcontouren 1 . Door de verdiept liggende vormgeving wordt de breedte van
uw kozĳn optisch nóg verder verkleind.
De nauwelĳks zichtbare zilvergrĳze
of zwarte dichtingen 2 van dit kozĳn
tillen het design naar een bĳzonder
hoog niveau. De afgeronde afwatering
in de sponning 3 zorgt voor een goede
ontwatering.
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Behaaglĳk wonen
Goede bescherming tegen geluid,
regen en wind maakt wonen bĳzonder
aangenaam. Het dichtingsysteem met
twee rondomlopende afdichtingen en
de speciale eigenschappen van het
isolatieglas 6 zorgen hiervoor. Kiest u
voor HR++ glas, dan kunt u een nog
hogere isolatie bereiken. Wilt u de
allerhoogste isolatiewaarde? Dan is
zelfs triple beglazing (driedubbel glas)
mogelĳk!

Schüco Corona CT70 Accent zonder aanslag
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Schüco Corona CT70 Accent met aanslag

Besparing op uw energieverbruik
De innovatieve techniek met 5 isolerende kamers 4 en een grote kozĳndiepte
zorgt voor een uitstekende thermische
isolatie. Twee rondomlopende afdichtingen 5 zorgen voor nog eens een
extra besparing op uw energieverbruik.
Gecombineerd met hoogwaardig isolatieglas wordt het warmteverlies nog
verder verminderd, met behoud van de
hoge transparantie.

Lange levensduur
In de proﬁelen van de ramen, deuren
en schuifsystemen zitten sterke, tegen
corrosie beschermde, stalen proﬁelen
7 . Deze zorgen voor stabiliteit, gegarandeerde functionaliteit en een lange
levensduur. Het lagere energieverbruik
- en de daardoor lage CO2 uitstoot zorgen samen met de mogelĳkheid van
recycling voor een hoge milieuvriendelĳkheid.
Eenvoudige reiniging
De gladde, weerbestendige oppervlaktes 8 zorgen ervoor dat uw kozĳnen er
bĳ een periodieke eenvoudige reiniging
ook na jaren als nieuw uitzien.
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Duurzaam renovatieconcept: van Energielabel F naar B

De kwaliteit van Schüco
Schüco staat voor hoge prestaties op het gebied
van design, comfort, veiligheid en duurzaamheid.
Deze factoren zorgen voor hoogwaardige
oplos-singen voor uw ramen, deuren en
schuifsystemen.
Met Schüco kozijnen kiest u ervoor om uw huis
aantrekkelijker vorm te geven én technisch te
verbeteren. Dit betekent comfortabeler wonen,

Uw voordelen:
• uitgebalanceerde vormgeving en design
• zeer hoge thermische isolatiewaarde
• verrassend meer wooncomfort
• grote veiligheid en duurzaamheid
• hoge kwaliteit en betrouwbaarheid

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Met een wereldwijd netwerk - bestaande uit aluminium en kunststof gevelfabrikanten en
installateurs als ook architecten, adviseurs, aannemers en investeerders – creëert Schüco duurzame
gebouwenschillen, waarbij de behoeften van de gebruikers centraal staan. De aluminium en kunststof
geveloplossingen van Schüco voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van design, comfort en
veiligheid en zijn in harmonie met technologie en de natuur. Zo wordt de CO2 uitstoot verminderd en
worden natuurlijke bronnen ontzien door efficiënt om te gaan met energie. Het bedrijf levert raam-,
deur- en gevelsystemen voor nieuwbouw en renovatie, afgestemd op de eisen in verschillende
klimaatzones. In elke fase van het bouwproces wordt een omvangrijk pakket aan service en
ondersteuning verleend. Schüco is met 4.630 medewerkers en 12.000 partnerbedrijven actief in meer
dan 80 landen en realiseerde in 2015 een omzet van 1,4 miljard euro. Bezoek voor meer informatie
www.schueco.nl
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Technologies KG
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besparen op energiekosten en de waarde van
uw woning verhogen. Ofwel: een waardevaste
investering in puur woongenot.

