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Zgodnie z aktualnymi warunkami 
technicznymi, jakim powinny od-
powiada  budynki i ich usytuowa-

nie, ju  za sze  lat maj  powstawa  domy 
mieszkalne o minimalnym zapotrzebowa-

niu na energi . Jednym z istotnych warun-
ków obni enia energoch onno ci obiek-
tów jest monta  ciep ych okien i drzwi 
– od 2021 roku stosowana w budynkach 
stolarka b dzie musia a charakteryzo-
wa  si  wspó czynnikiem przenikania cie-
p a nie wy szym ni  Umax = 0,9 W/(m2·K). 
Tendencje w europejskim budownictwie 
wyra nie pokazuj , e zbli amy si  do rze-
czywisto ci, w której standardem stan  si
domy niemal zeroenergetyczne. Nie tyl-
ko b d  oszcz dza  energi , lecz maga-
zynowa  j  i odpowiednio ni  zarz dza .
Systemy Schüco ju  dzi  dostarczaj  kom-
ponentów do budowy ciep ej i inteligentnej 
pow oki budynku.

ULTRACIEP E ROZWI ZANIA 
Z TWORZYWA 
SZTUCZNEGO
Podstaw  domów pasywnych s  szczelne 
i bardzo ciep e przegrody, które uniemo -
liwiaj  niekontrolowan  ucieczk  ciep a. 

Dedykowany budownictwu niskoenergetycz-
nemu najnowszy system okienny Schüco 
LivIng charakteryzuje si  bardzo dobr  izola-
cyjno ci  termiczn . Wspó czynnik przenika-
nia ciep a dla ramy mo e wynosi  nawet 
Uf = 0,96 W/(m2·K), co osi gni to dzi ki sied-
miu komorom powietrznym i potrójnym 
uszczelnieniom. System wyró nia si  inno-
wacyjnymi na skal wiatow , termozgrze-
walnymi uszczelkami z tworzywa EPDM 
o wysokiej elastyczno ci, które gwarantu-
j  zachowanie szczelno ci okna przez ca y
okres u ytkowania. Natomiast z my l  o do-
mach pasywnych powsta y okna Schüco Alu 
Inside, które posiadaj  jeden z najlepszych na 
rynku wspó czynnik przenikania ciep a ram 
okiennych Uf = 0,76 W/(m2·K). Stolarka z kla-
sycznym potrójnym pakietem szybowym 
Ug = 0,7 W/(m2·K) bez trudu osi ga standard 
pasywny Uw  0,8 W/(m2·K). Dzi ki zwi k-
szonej g boko ci zabudowy 82 mm mo liwe 
jest wstawianie specjalnych zestawów szy-
bowych o grubo ci do 52 mm. Rodzina cie-

Energooszcz dne domy przysz o ci

Ju  niebawem nowo po-
wstaj ce budynki b d  si
musia y cechowa  minimal-
nym zu yciem energii, a in-
teligentne systemy i rozwi -
zania stan  si  standardem. 
Kompleksowe rozwi zania 
okien, drzwi oraz automa-
tyki marki Schüco dostar-
czaj  takich mo liwo ci ju
dzisiaj.

Panoramiczne okna 
i drzwi wej ciowe Schüco
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p ych rozwi za  Schüco PVC-U obejmuje 
równie  wielkoformatowe drzwi przesuwne 
w standardzie niskoenergetycznym i pasyw-
nym. System Schüco ThermoSlide wyró nia 
najlepszy dla tego typu stolarki wspó czynnik 
przenikania ciep a Uw od 0,65 W/(m2·K). Taki 
efekt osi gni to dzi ki zastosowaniu innowa-
cyjnego systemu profili z przek adkami ter-
micznymi oraz specjalnych uszczelnie  po-
mi dzy cz ciami sta ymi i ruchomymi. 

INTELIGENTNE DRZWI 
I OKNA ALUMINIOWE
Systemy aluminiowych okien, drzwi prze-
suwnych i wej ciowych marki Schüco daj
swobod  tworzenia du ych elementów 
i przeszkle  cechuj cych si  lekkim desi-
gnem, wysok  ochron  ciepln  i inteligent-
nymi funkcjami. 

System Schüco AWS 90.SI+ wyznacza 
wspó czesne standardy termoizolacyjno ci. 
Okno z dwukomorow  szyb  o wspó czyn-
niku Ug = 0,7 W/(m2·K) i ramkami dystanso-
wymi z tworzywa sztucznego osi ga stan-
dard pasywny Uw  0,8 W/(m2·K). Stolark
mo na wyposa y  w okucia mechatroniczne 
Schüco TipTronic Simply Smart, co otwie-
ra mo liwo ci zdalnego sterowania lub zin-
tegrowania okien z centralnym systemem 
zarz dzania budynkiem i sieci  czujni-
ków. Takie okno mo e samodzielnie reali-
zowa  np. nocne wietrzenie. Inteligentne 
funkcje posiada równie  panoramiczny sys-
tem drzwi przesuwnych Schüco ASS 77 PD
o ekstremalnie w skich profilach. Oprócz 
doskona ych parametrów cieplnych Uw od 
0,84 W/(m2·K), zapewnia maksymalny kom-
fort obs ugi za pomoc  przycisku na cianie, 
panelu sterowania lub smartfonu. 

Ofert  nowoczesnych systemów 
Schüco dla energooszcz dnych budyn-
ków przysz o ci uzupe niaj  panelowe 
drzwi zewn trzne z serii Schüco ADS 
SimplySmart o doskona ej izolacyjno ci 
cieplnej Ud ju  od 1,0 W/(m2·K), które mo -
na wyposa y  w panel dotykowy Schüco 
DCS Touch Display. Zintegrowane z pro-
filem rozwi zanie czy w sobie funk-
cje kontroli dost pu, wideodomofonu, li-
sty adresowej i wy wietlania numeru, 
a dzi ki pod czeniu do Internetu i lokal-
nej sieci IP mo na uzyska  dost p do bar-
dziej zaawansowanych funkcji systemu, 
jak zdalne sterowanie za po rednictwem 
smartfonu czy przesy anie rozmów video 
na urz dzenia mobilne. 

Schüco International Polska Sp. z o.o.
 ul. elechowska 2

96-321 Siestrze  k/Warszawy
www.schueco.pl

Schüco – Systemowe rozwi zania okien, drzwi i fasad 
Wraz ze wiatow  sieci  partnersk  firm z bran y metalowej, PVC-U, elektrycznej, architek-
tów, projektantów i inwestorów Schüco tworzy zrównowa one pow oki budynków, skupiaj c
szczególn  uwag  na cz owieku i jego potrzebie pozostawania w harmonii z natur  i techno-
logi . Spe nieniu najwy szych wymaga  w zakresie wzornictwa, komfortu i bezpiecze stwa 
towarzyszy efektywno  energetyczna, przyczyniaj ca si  do redukcji emisji CO2 i ochro-
ny konwencjonalnych róde  energii. Firma oraz jej dywizje – metalowa i PVC-U dostarczaj
szerokiej gamy produktów do budynków nowych i modernizowanych, zapewniaj c spe nie-
nie indywidualnych wymaga  we wszystkich strefach klimatycznych. W ka dej fazie procesu 
budowlanego wszyscy jego uczestnicy s  wspierani przez kompleksow  ofert  serwisow .
Firma Schüco, z ponad 4630 pracownikami oraz 12 000 firm partnerskich, aktywnie dzia a
w 80 krajach na ca ym wiecie. W 2015 roku osi gn a roczny obrót w wysoko ci 1,43 miliar-
da euro. Wi cej informacji na stronie www.schueco.pl

Wi cej informacji o produktach firmy Schüco znajdziecie Pa stwo na: www.schueco.pl

Schüco ASS 77 PD 

Schüco LivIng
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