
Charakterystyka oogólna
Okna i drzwi na potrzeby budownictwa jednorodzinnego, wie-

lorodzinnego oraz budownictwa u¿ytecznoœci publicznej: 

okna: jedno-, dwu- i trójdzielne, a tak¿e jedno- dwu- i trój-

rzêdowe; ze s³upkiem sta³ym i ruchomym; prostok¹tne, tra-

pezowe, okr¹g³e, ³ukowe; rozwierane, uchylno-rozwierane,

uchylne, przesuwne, obrotowe

drzwi jednodzielne, dwudzielne ze s³upkiem sta³ym lub

ruchomym, sk³adane, podnoœnoprzesuwne o wym. do

6500x2600 mm (równie¿ z funkcj¹ uchylania), przesuwne

rolety, okna i drzwi zintegrowane z roletami, okna i drzwi

z nak³adkami aluminiowymi, fasady (mo¿liwoœæ wykonywa-

nia d³ugich i wysokich ci¹gów okiennych), witryny.

Zalety:

kompletne systemy (profile, uszczelki jasnoszare lub czar-

ne, wzmocnienia, nawiewniki i akcesoria firmy Schüco),

opcjonalnie równie¿ systemowe okucia o standardowej

i zwiêkszonej odpornoœci na w³amanie

bardzo dobre w³asnoœci fizyczne

nowoczesne wzornictwo, stylizacje, profile i listwy przyszy-

bowe o ró¿nej stylistyce

w¹ska czêœæ widoczna, w standardzie 120 mm

szeroka paleta barw i oklein, profile bia³e i barwione

w masie, nak³adki aluminiowe na okna i drzwi z PVC

wybór systemów: Corona AS 60, Corona CT70, Corona 

SI 82 i Corona SI 82+.

Opis ttechniczny
Konstrukcja: profile 3, 5, 6 i 8-komorowe z koekstrudowany-

mi uszczelkami; g³êbokoœæ zabudowy od 60 do 82 mm

Materia³: wysokoudarowy PVC-U, wzmocniony kszta³townika-

mi ze stali ocynkowanej, w wersji dla najbardziej wymagaj¹-

cych wyposa¿ony w koekstrudowane wzmocnienia aluminio-

we (Corona SI 82+)

Wykoñczenie: okleinowanie jednostronne lub dwustronne

foli¹ Renolit (du¿y wybór kolorów, w tym ekskluzywne „Siena

noce” i „Siena rosso”), nak³adki aluminiowe w dowolnym

kolorze RAL (okna tworzywowo-aluminiowe).

Wspó³czynnik przenikania ciep³a U [W/(m2K)]: od 0,75

Gruboœæ wype³nienia [mm]: od 3 do 62 (zale¿nie od systemu)

Informacje ddodatkowe
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: dostawa przez partnerów na terenie ca³ego kraju

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne ITB (okna

i drzwi), Aprobaty Techniczne COBR Metalplast (okucia), Ate-

sty Higieniczne PZH.

Pozosta³a oferta: stolarka aluminiowa: kompletne systemy

do budowy okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych, œwietli-

ków dachowych, systemy przeciwpo¿arowe (drzwi, fasady,

œciany dzia³owe) i dymoszczelne, systemy zacienieñ s³onecz-

nych (rolety, ¿aluzje zewnêtrzne), systemy solarne (kolektory

i baterie s³oneczne, zestawy).
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Najlepsze okna i profile PVC 
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