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Schüco ThermoSlide

Schüco ThermoSlide

Fordeler og egenskaper
■ Utmerket varmeisolering opp til passivhusnivå
■ Kan skyves nærmest lydløst og er enkel å betjene
■ Absolutt barrierefri overgang mellom ute og inne
■ Svært stort designmangfold

Høyisolerte PVC-heveskyvedører

Schüco International KG
www.schueco.no

Schüco er markedsledende utvikler og leverandør av energisparende løsninger for næringsbygg
og boliger, og har høy kompetanse på systemer for solenergi, vinduer, dører og fasader. Schüco
ble grunnlagt i 1951 og 5.000 medarbeidere, 12.000 partnere i 78 land, tilbyr vi nyskapende
vindus- og fasadeteknologi, effektive solenergiløsninger og individuell rådgivning til arkitekter,
planleggere, investorer og byggherrer. Konsernet har sitt hovedkontor i Bielefeld og har vært
representert i Norge siden 1976. Omsetningen i 2012 var på 1,8 milliarder Euro.
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ThermoSlide

Grønn teknologi for den blå planeten
Ren energi fra sol og vinduer
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Den perfekte overgang mellom
inne og ute …
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… med Schüco ThermoSlide.

Schüco

Individuelt mangfold for
lyse boliger
1
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Termisk oppdeling forhindrer kuldebroer
Flate terskler gir høy komfort og en barrierefri bolig
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Slanke konstruksjoner med
maksimale rammestørrelser
sørger for mest mulig
naturlig lys
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3-lags termisk delte gulvterskler hindrer gulvkalde
områder

*

På den todelte versjonen
kan du velge mellom en
bevegelig fløy og to innbyrdes skyvbare elementer.

*
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*

Det finnes ingen grenser for
tilgangen til utearealet –
enten du velger å ha stor
åpning i midten av skyveelementet eller bruker en eller
begge ytre fløyer til utgang.

*i forberedelse
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Heveskyvedørene fra Schuco overbeviser med
sin perfekte funksjonalitet – og tilbyr samtidig
ganske spesielle designmuligheter. Fargevalget
på Schuco ThermoSlide har ingen grenser. For
å tilfredsstille den individuelle smaken kan profiloverflatene ha forskjellig farge inn- og utvendig.

stengt ute og kostnadene med å kjøle ned
innetemperaturen kan senkes kraftig. Altså en
optimal bokomfort og stort potensial til energisparing – en perfekt kombinasjon. Den 3-lags
termisk delte aluminiumterskelen på heveskyvedøren har gjort at gulvkalde områder foran
skyvedøra er en sagablott.

Schuco ThermoSlide baserer seg på systemet
Schuco Corona SI 82. I dette systemet kan det
også leveres vinduer og dører. Vi informerer deg
gjerne utførlig om hele sortimentet.
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Fri tilgang til terrassen

Heveskyvedører gir lyse rom, tilgang til vakker
utsikt og gir huset karakter. Det plassbesparende designet tillater nye, romslige romløsninger
med ekstra kvalitet. Hvem ønsker ikke, med et
par raske grep å utvide stue- eller for eksempel
arbeidsrom. Høyisolerte heveskyvedører åpner
for ny frihet: Vinterhagen blir en del av hagen –
balkong og terrasse utvider stua.

Med heveskyvedører fra Schüco kan du realisere nær sagt alle boligideer. Ingen voluminøse
dører, som rager inn i rommet, ingen vindusrammer, som stjeler verdifull plass når de
åpnes. En glassflate glir enkelt til side og løser
opp grensene mellom inne og ute.

Mer lys og rom gir økt
velvære.

Å spare energi er ikke noe vi bare gjør for
miljøets skyld, men vi sparer også penger – og
med tanke på stigende energipriser bør det
være til fordel for en hver byggherre.
Med gjennomtenkte PVC-flerkammer-profiler,
en byggedybde på 82 millimeter og 3-lags
glass av høy kvalitet oppnår Schuco ThermoSlide fremragende isoleringsverdier opp til
passivhusnivå (Uw ≤ 0,8 W/(m2K)).
Det gir høy bokomfort og et behagelig,
konstant inneklima, og sparer i tillegg verdifull
energi og kostnader. Ikke bare på kalde dager,
men også om sommeren. Da blir varmen

Et innovativt pakningssystem med tre tettingsnivåer garanterer maksimal vind- og slagregnstetthet og optimal lydisolering. Det allerede
kjente låssystemet fyller de høyeste kravene til
innbruddshemming.

Du kan velge blant et stort utvalg av
farger og tredekorer.
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