Schuifpuien en vouwwanden
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Aluminium schuifsystemen

Schuifelementen
de perfecte
verbinding tussen
binnen en buiten
Schuifpuien en vouwwanden
creëren zeer lichte ruimtes, fraaie
uitzichten en bijzondere accenten. Het ruimtebesparend design
maakt nieuwe, royale ruimtelijke
concepten met meer woonkwaliteit mogelijk.
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Aluminium schuifsystemen

Aluminium schuifsystemen

Aluminium is...
…een materiaal met extreme duurzaamheid en
een vrijwel onbeperkte keuze aan kleuren en oppervlakken. ...uiterst stabiel en sterk. ...zeer geschikt voor grote kozijnen of schuifpuien die veel
licht doorlaten.

“Onze schuifdeuren
zijn groter dan ik,
omdataluminiumzo
sterk is.”
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Aluminium schuifsystemen

Aluminium schuifsystemen

Vrije ruimtes creëren - met schuifsystemen van Schüco

Iedereen die bouwt of renoveert
heeft daarover zijn eigen ideeën.
Met schuifpuien en vouwwanden
van Schüco kunnen praktisch al
deze woonideeën worden gerealiseerd. Geen hinderlijke deuren die
veel ruimte innemen, geen ramen
die bij het openen nuttige ruimte
in beslag nemen. De glasvlakken
glijden soepel opzij en halen licht
en ruimte naar binnen.

Schuifdeuren
Vrije toegang tot balkon en terras

Meer licht en ruimte voor een ontspannen gevoel

Een zonnige kamer geeft een
aangenaam gevoel. Schuifpuien
en vouwwanden van aluminium
zijn hiervoor bij uitstek geschikt.
Dankzij de extreme stabiliteit van
aluminium zijn constructies met
slanke profielen en zeer royale
glasoppervlakken mogelijk. Deze
bieden een maximum aan transparantie en lichtinval.

met de tuin, balkon en terras maken de woonruimte groter.

Wie wil zijn woon- en werkruimte
nou niet met snelle, eenvoudige
handelingen vergroten? Hoogwaardig geïsoleerde schuifpuien
en vouwwanden openen nieuwe
vrije ruimtes: de serre wordt één

De voordelen:
• comfortabel
• ruimte besparend
• inbraakwerend
• veelzijdige openingsvarianten
• veel kleurmogelijkheden

Voor binnen bieden de ongeïsoleerde schuifsystemen van Schüco
een groot aantal nieuwe vormgevingsconcepten. Het design van
de verschillende systeemuitvoeringen kan naadloos met elkaar
worden gecombineerd.

Serre
Met schuifelementen als schakel tussen huis en tuin

Hefschuifdeuren
Creëren woonruimtes die in licht baden
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Energie

Energie

Energie is...
…schuifdeuren hebben die zo isolerend zijn dat
winterkou en zomerwarmte buiten blijven. …een
goed geweten hebben als u stookt. …de kosten
voor de airco bij hoge buitentemperaturen in de
hand houden.

“Mijn papa heeft het
alleennogoverenergie
besparen.Dathebben
zelfs onze schuifdeuren begrepen.”
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Energie

Energie

Hoogwaardig warmtegeïsoleerd schuifdeursysteem –
Schüco ASS 70.HI (Aluminium Sliding System)

Energie besparen

De met isolatiebruggen thermisch
gescheiden aluminiumprofielen
zijn voorzien van efficiënte afdichtingen. Samen met hoogwaardig
isolatieglas (HR++) wordt de
hoogst haalbare warmte-isolatie
behaald.

De huidige energieprijzen stijgen.
Energie besparen betekent niet
alleen dat u iets voor het klimaat
doet, maar ook dat u geld bespaart. Dat vindt iedereen prettig.
Door het grote raamoppervlak van
schuifpuien en vouwwanden moet
de isolatie van deze systemen
aan de hoogste eisen voldoen.De
schuifsystemen van Schüco zorgen voor een groot wooncomfort
door een aangenaam, constant
binnenklimaat. Bovendien zorgen
ze voor een besparing van waardevolle energie. Niet alleen op koude
dagen maar ook in de zomer. Hitte
blijft dan buiten en eventuele kosten voor de airco kunnen aanzienlijk worden beperkt.

Schuim-isolatiebruggen in
vleugel- en kozijnprofielen
garanderen optimale warmte-isolatie

Optimaal wooncomfort en een
enorm potentieel om energie te
besparen: de perfecte combinatie.
Energie besparen
met warmtegeïsoleerde
schuifsystemen

Geringe aanzichtbreedte bij
maximale vleugelomvang zorgt
voor transparantie

Vlakke drempel voor hoog
comfort en wonen zonder
hindernissen

Holle kunststof profielen
voor meer stabiliteit en
warmte-isolatie
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Design

Design

Design is...
…de verbinding tussen functie, vorm, kleur en
techniek. …het op harmonieuze wijze combineren
van schuifdeuren met ramen van Schüco. …iets
waar u ook over twintig jaar nog graag naar kijkt.
…zichtbare individualiteit.

“Door onze schuifdeuren ziet de wereld
er mooi uit. Maar onze
schuifdeuren zijn zelf
ook mooi.”
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Design

Design

Veelzijdige openingsvarianten

Schuifdeursystemen van Schüco
overtuigen door de perfecte
functionaliteit. Bovendien bieden
de systemen dankzij de veelzijdige
openingsvarianten bijzondere
mogelijkheden op het gebied van
vormgeving:
• schuifpuien
• hefschuifdeuren
• parallel-schuif-kieppuien
(PASK)
• vouwwanden

Hefschuifdeuren

Door de grote keuze in kleuren en
profielen kunnen de transparante
schuifconstructies zowel binnen
als buiten perfect op de architectuur van het huis of de serre
worden afgestemd. Zo wordt een
harmonieus totaalbeeld gecreëerd
en kunnen markante accenten
worden geplaatst.

Een hefschuifdeur beweegt verbazingwekkend soepel. In gesloten
toestand overtuigt de deur doordat
deze perfect dicht is en zo de best
denkbare bescherming tegen
weer en geluid biedt. Bovendien
beschikt de deur over een hoge
inbraakwerendheid.

Voordelen van
schuifelementen
Wilt u een deur die u eenvoudig
opzij kunt schuiven en die zorgt
voor royale doorgangen tot tweederde van de elementbreedte?
Schuifdeuren van Schüco lopen
geruisloos over een corrosievrije
RVS-rails.

Grote glasoppervlakken voor mooie
architectonische vormgeving

Alle schuifelementen lopen in één
vlak zonder storende, openslaande
deurvleugels. De speelruimte voor
interieurideeën wordt door schuifdeuren van Schüco aanzienlijk
vergroot. Maximaal zes elementen
met glas kunnen naar wens met
elkaar worden gecombineerd.
Schuifelementen zijn ook ideaal
wanneer u het interieur op een
transparante en flexibele wijze wilt
indelen. De keuze aan kleuren is
zo groot dat u altijd een passende
kleur vindt. Zelfs als u buiten en
binnen een andere kleur wilt.

Transparante overgang
naar buiten

Hefschuifdeuren kunnen vanaf de
kozijnzijde of vanuit het midden
worden geopend. De rails, met
maximaal drie sporen, maken grote openingsbreedtes mogelijk en
kunnen daarmee flexibel worden
toegepast in grote glasconstructies zoals bijvoorbeeld bij serres.

Lichte serre met
hefschuifdeur

Buiten wonen
nog comfortabeler met
hefschuifelementen

Loftwoning met
exclusief uitzicht
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Design

Design

Parallel-schuif-kieppuien (PASK)

PASK staat voor parallel-schuifkieppuien. De optimale combinatie
van schuifdeur en draai-kiepraam
biedt comfortabele en gebruiksvriendelijke bedieningsmogelijkheden. In dichte toestand ligt de
deur van de pui in één vlak met

Vouwwanden

het omliggende kozijn. Dit zorgt
tevens voor een optimale winddichtheid. Om te ventileren kunt
u bij een PASK-pui alleen het vlak
naar binnen laten kiepen. Tijdens
het openen zal de deur naar binnen schuiven. Heel eenvoudig!

De vouwwanden van Schüco doen
wonderen met ruimte: complete
glazen wanden kunnen geheel
geopend worden. De afzonderlijke elementen worden eenvoudig
aan de zijkant tot smalle pakketten gevouwen, snel en compact.
Afhankelijk van de toepassing zijn
twee varianten beschikbaar.

PASK-deur
In de serre

PASK-deur
Gesloten

Geïsoleerde vouwwanden voor
buiten
De vleugelpakketten van deze
warmtegeïsoleerde vouwwand
kunnen in een handomdraai worden gevouwen respectievelijk naar
rechts of links worden verschoven.
De vleugels rollen daarbij soepel
op loopwagens. De geleiding boven en beneden is soepel en veilig.
Zo wordt een perfecte verbinding tussen exterieur en interieur
gecreëerd.
Niet-geïsoleerde vouwwanden
voor binnen
Op plaatsen waar geen extra
warmte-isolatie wordt gevraagd, is
de niet-geïsoleerde vouw-schuifwand de beste keuze. Om woonen kantoorruimte te vergroten,
kan de deurconstructie helemaal
worden geopend.

Vouwwanden

PASK-deur
In kieppositie

Onbeperkte kleurvariëteit voor alle
(hef)schuifsystemen en vouwwanden
De kleurstelling van (hef)schuifsystemen en vouwwanden is vrijwel onbeperkt.

PASK-deur
Geopend

Bij geïsoleerde profielen kunnen
de puien zowel binnen als buiten
van een andere kleur worden
voorzien om zo aan individuele
eisen tegemoet te komen. Uw

dealer geeft u daarover graag een
persoonlijk advies.
Met de ‘huisconfigurator’ kunt u
zelf virtueel kleuren samenstellen
en combineren.
Op www.schueco.nl vindt u dit
programma.
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Comfort

Comfort

Comfort is...
…wanneer zware, grote deuren met een druk op
de knop open- en dichtgaan. …wanneer u in één
oogopslag ziet of alle deuren in huis gesloten zijn.
…niet buitenshuis gesloten kunnen worden dankzij
een geïntegreerde vingerafdruklezer.

“Ik kan zelf al
deuren dichtdoen,
netalsgrotemensen!
Dat doe ik met één
vinger!”
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Comfort

Comfort

Automatisch bedienen met het Schüco ControlPanel
intelligent, veilig en gemakkelijk

Beschaafd design
Gecombineerd met
intelligente techniek

Schüco e-slide
de comfortabele manier om hefschuifdeuren te bedienen

Met één druk op de knop te
bedienen
Hoe eenvoudiger u hefschuifdeuren
kunt bewegen, hoe prettiger u ermee omgaat. Daarom heeft Schüco
de e-slide techniek ontwikkeld.
Daarmee kunnen vleugelgewichten
tot 250 kg of elementen van 3 bij 3
meter volautomatisch, geruisloos
en snel worden bewogen. Vooral
kinderen en ouderen zullen dat op
waarde weten te schatten.

De innovatieve bediening van
deuren ziet er tegenwoordig als
volgt uit: door een simpele druk
op de knop gaat de deur open of
dicht. Geïntegreerd in de Domotica (woningautomatisering) van de
woning kan het openen en sluiten
met het Schüco ControlPanel
centraal worden geregeld. Dit kan
handmatig via een touchscreen in
de woning zelf gebeuren, centraal
via de PC of zelfs op afstand met

Natuurlijk ventileren
Openen en sluiten van
individuele elementen of
groepen

een mobiele telefoon. Met het
systeem zijn uiteraard ook uw
ramen te bedienen. Eventueel
gekoppeld aan buitensensoren
sluiten ramen en deuren vanzelf.
CO2-sensoren zorgen voor tijdige
ventilatie. In de zomer kan het
huis door het gericht openen van
ramen op een aangename temperatuur worden gebracht. Ook natuurlijke nachtkoeling behoort tot
de mogelijkheden. ’s Winters zorgt

Klimaat
Temperatuurweergave en
gewenste temperatuurinstelling

het Schüco ControlPanel voor
regelmatig ventileren bij gelijktijdig uitschakeling van de verwarming. Bij het verlaten van het huis
worden alle open ramen en deuren
weergegeven en desgewenst door
één druk op de knop gesloten. Alle
functies van het Schüco ControlPanel zijn ook onderweg bedienbaar. Zo kunt u op weg naar huis
al voor een geventileerde woning
zorgen.

Informatie
• Statusoverzicht van alle
systemen
• Internetnieuws via RSS-feed

Klok

Het verdektliggende e-slide
systeem wordt bediend via de tiptoetsen op de schuifdeur en/of via
een centraal bedieningspaneel in
de woning. Klinkt dat ingewikkeld?
Het is zo eenvoudig dat verkeerde
bediening vrijwel uitgesloten is.
Schüco e-slide werkt volautomatisch. Dankzij intelligente software
beschikt de e-slide aandrijving over
een geïntegreerde resetfunctie.
Eenvoudige bediening
Met een druk op de knop

Buitensluiten uitgesloten
Ongewild buitengesloten op balkon of terras? Niet met de vingerafdruklezer. Bij dit in het deurprofiel geïntegreerde biometrische
systeem wordt heel eenvoudig een
vinger over de thermische leesstrip
gehaald, waarna de hefschuifdeur
automatisch wordt ontgrendeld en
geopend. De vingerafdruk moet

eenmalig in het systeem worden
opgeslagen en beschermt tegen
ongevraagd bezoek. Fraude is
uitgesloten!

Vingerafdruklezer
Voor veilige ontgrendeling
van buitenaf

Licht en schaduw
• Openen en sluiten van afzonderlijke elementen
en groepen die tegen zonlicht beschermen
• In- en uitschakelen van verlichting

Veiligheid
Vergrendelen en ontgrendelen
van ramen en deuren

Persoonlijke instellingen
Persoonlijk in te stellen programma‘s voor
onder andere aanwezigheidssimulatie
tijdens vakantie
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Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid is...
...het gevoel dat u zich thuis altijd op uw gemak
voelt. ...uw vingers die niet beklemd kunnen raken. ...wanneer schuifdeuren automatisch sluiten
en vergrendeld worden. ...de wetenschap dat alle
schuifdeuren echt dicht zijn. ...dat wat verzekeringen goedkoper maakt.

“Buitenzijnmiljoenen
inbrekers! Maar door
onze schuifdeuren
komenzenietbinnen!”
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Veiligheid

Veiligheid

Ingebouwde veiligheid

Aluminium schuifsystemen van
Schüco voldoen aan alle wensen
die u kunt hebben als het gaat om
functionaliteit, comfort en design.
En ze komen daarbij ook nog tegemoet aan hoge veiligheidseisen.
Een ander groot voordeel is de
hoge sterkte van aluminiumprofielen, wat belangrijk aan
de inbraakveiligheid bijdraagt.
Afhankelijk van de diverse uitrustingsmogelijkheden van
de (hef)schuifdeursystemen is
inbraakwerendheid tot weerstandklasse 2 (WK2) mogelijk.
Ook voor motorisch aangedreven
schuifelementen is een passend
veiligheidssysteem beschikbaar.
Schüco e-slide beschikt dankzij
de intelligente software over een
betrouwbare bescherming tegen
beknellingen. De software laat de
pui direct terug bewegen wanneer
deze op een obstakel, bijvoorbeeld

een persoon of voorwerp, stuit.
Met een optioneel verkrijgbaar
infrarood sensorisch systeem kan
een dergelijk obstakel al vroegtijdig worden herkend zodra het al
tussen de deuropening bevindt.

SKG

2
SKG

R

NEN 5096

Inbraakwerendheidklassen
Componenten van de volgende weerstandsklassen
bieden een bescherming tegen:

WK1

WK2

WK3

Bestand tegen geweld
zoals: tegen de constructie trappen of springen,
er met de schouder tegenaan beuken, omhoog
schuiven en met geweld
lostrekken. Deze kozijnen
hebben slechts een
beperkte bescherming
tegen het gebruik van
hefboomgereedschap.

Bestand tegen inbraak
met behulp van eenvoudige gereedschap
zoals schroevendraaiers,
tangen en wiggen.

Bestand tegen inbraak
met behulp van een
tweede hefboomgereedschap zoals een
schroevendraaier of een
koevoet.

Openings- en sluitdetectie
Wanneer u helemaal zeker wilt zijn
van uw zaak, biedt Schüco desgewenst ook een geïntegreerde
openings- en sluitdetectie met
terugmeldfunctie voor elektronische sluitcontroles bij het verlaten
van het huis. Daarnaast bevat
dit bewakingssysteem ook een
interface voor de integratie in de
automatisering (Domotica) van de
woning en kan het bovendien met
alarminstallaties worden gecombineerd. Zo kan de veiligheid van
het huis en de familie individueel
worden vergroot.

Meer veiligheid door geïntegreerde
openings- en sluitdetectie

Veiligheid - 24 uur per dag
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Veiligheid

Veiligheid

Aluminium schuif- en hefschuifsystemen van Schüco
Systemen

Vleugelmaten:
max. breedte/
max. hoogte

Maximaal
vleugelgewicht

Aanzichtbreedte

Bouwdiepte
kozijn

Glasdikte

Veiligheidsklasse

Aantal
looprails

Hang- en sluitwerk

ASS 100 PS.HI

2000 mm1) /
3000 mm2)

180 kg

74/200 mm

vanaf 70 mm

24 - 52 mm

1

Greep

ASS 50

3000 mm1) /
3000 mm2)

300 kg

vanaf 94 mm

vanaf 120 mm

8 - 32 mm

1, 2 of 3

Schuifgreep/handgreep

90 kg

vanaf 70 mm

vanaf 65 mm

4 - 18 mm

1, 2 of 3

Greep/vastzetter

Schuifelementen voor
deuren en ramen
Geïsoleerd

WK2

Ongeïsoleerd
ASS 32.NI

1400 mm

1)

/

3000 mm2)
ASS 28 SC.NI

1800 mm1) /
2500 mm2)

160 kg

vanaf 35 mm

vanaf 50 mm

6 en 20 mm

1, 2 of 3

Greep/vastzetter/
handgreep

ASS 32 SC.NI

1800 mm1) /
2500 mm2)

160 kg

vanaf 35 mm

vanaf 50 mm

6 - 8 mm
en 24 mm

1, 2 of 3

Greep/vastzetter/
handgreep

ASS 50.NI

3000 mm /
3000 mm2)

150 kg

vanaf 99 mm

vanaf 120 mm

8 - 32 mm

2

Schuifgreep/handgreep

Ass 50

3000 mm1) /
3000 mm2)

300 kg

vanaf 94 mm

vanaf 120 mm

8 - 32 mm

WK2

1, 2 of 3

Kruk

ASS 70.HI

3000 mm /
3000 mm2)

1)

300 kg

vanaf 108 mm

160 mm

tot 52 mm

WK2

2

Kruk

3000 mm /
3000 mm2)

1)

150 kg

vanaf 99 mm

120 mm

8 - 32 mm

2

Kruk

Afhankelijk van
serie

Afhankelijk
van serie
200 kg

Afhankelijk
van serie
vanaf
84,5 mm

Afhankelijk van
serie vanaf
50 mm

Afhankelijk
van serie
tot 67 mm

Afhankelijk
van serie
tot WK2

1

Raamgreep/PASK
hendel/kruk

1)

100 kg

vanaf 60 mm

70 mm

6 - 45 mm

WK2

1)

55 kg

vanaf 66 mm

50 mm

8 - 30 mm

1)

Schuif- en
hefschuifelementen
Geïsoleerd

Ongeïsoleerd
ASS 50.NI
PASK
Parallel-schuif-kieppuien
Combineerbaar
met AWS en ADS

mm1)
2)

2200
2500 mm

/

Vouwschuifdeuren
Geïsoleerd
1200 mm /
3000 mm2)

ASS 70 FD

Drukknop/vouwgreep

Ongeïsoleerd
ASS 50 FD.NI

1000 mm /
2200 mm2)

Drukknop/vouwgreep

1) al naargelang vleugelhoogte

2) al naargelang vleugelbreedte

Designlijn bedieningsgrepen
Bedieningsgrepen voor PASK-puien
PASKdeuren
met greep

Met sleutel
en komgreep
tot 130 kg

PASKdeuren tot
200 kg

PASKdeuren
afsluitbaar

Bedieningsgrepen voor schuifdeuren

Bedieningsgrepen voor hefschuifdeuren

Bediening
alleen
binnen

Buiten
komgreep

Met sleutel
en komgreep

Met sleutel
binnen en buiten

Met sleutel
en komgreep

Met sleutel
binnen en
buiten

Afneembaar
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Schuifpuien en vouwwanden

Schüco – hét adres voor kozijnen
en zonne-energie.
Het Schüco-systeemconcept biedt een compleet
en perfect afgestemd productaanbod voor
alle onderdelen van de gevel van uw woning:
• Ramen en deuren
van kunststof en aluminium
• Huisdeuren
van kunststof en aluminium
• Systemen voor inbraakwering, brandwering
en ventilatie
• Automatisch raam en (hef-) schuifpui
bedieningen
• Serres met toebehoren
• Balkons met toebehoren
• Afdaken en carports
• Zonne-energiesystemen en PV

Woonkwaliteit op het hoogste niveau

Hoogwaardige oplossingen om te
schuiven en te vouwen
Schuifpuien en vouwwanden van
Schüco overtuigen door hun veelzijdigheid. Ze plaatsen accenten,
zoals royale doorgangen voor terrassen en balkons naar buiten en
transparante ruimteverdelers binnen in uw woning. Daarbij zijn ze
energiekosten besparend en bieden design op het hoogste niveau.

Op het punt van individuele vormgeving laten de systemen geen
enkele wens onvervuld. Nog een
voordeel: alle elementen kunnen
zonder problemen met andere
systemen van Schüco worden
gecombineerd, bijvoorbeeld met
ramen en serres, maar ook zonneenergiesystemen.

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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