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n ZALETY

Wyposażenie drzwi wejściowych:

pomieszczenia możn być dostosowany do

l profile aluminiowe z dodatkowymi izolato-

indywidualnych oczekiwań

l Wykonawstwo najbardziej nietypowych z

rami wewnątrz profili

l komora środkowa ze spienionymi izolatora-

zamówień

l czytniki linii papilarnych, lub dowolny

mi optymalizuje izolacyjnośc cieplną

l Indywidualne wymagania i wyobrażenia

moduł systemu DCS

odnośnie jakości, wyglądu i funkcji realizowa-

l 5 punktowy zamek SafteMatic w przypadku

Okna aluminiowe w systemach Schuco: roz-

ne w sposób bezkompromisowy

zastosowania kontroli dostępu zamek elektro-

wierne, uchylne, rozwierno-uchylne

l Różnorodność i wyjątkowość wzornictwa

mechaniczny

l Materiały – światowi producenci komponen-

l możliwość zastosowania zawiasów ukrytych

Drzwi aluminiowe przesuwne w systemach

tów i wykonanie najwyższej klasy

VL180

Schuco: drzwi przesuwne i podnoszonoprze-

l Bogata oferta wyposażenia dodatkowego

l wielofunkcyjny uchwyt drzwiowy, może być

suwne (HS, HST) ASS 70.HI, drzwi składano-

wyposażony w: czytniki linii papilarnych, pod-

-przesuwne (harmonijkowe) ASS 70.FD

n CHARAKTERYSTYKA

świetlenie, przycisk dzwonka

Drzwi wejściowe aluminiowe w systemach

l dowolny rodzaj uchwytu, dodatkowe ele-

Schuco: Schüco ADS 70.HI, Schüco ADS 75.SI,

menty ze stali nierdzewnej

Schüco ADS 90.PL.SI+, Schüco ADS 112 IC

l kolor oraz wygląd powierzchni alumi-

drzwi w wersjach z panelem wsadowym lub

niowych widzianych z zewnątrz i od strony

l podświetlone szkło

Ogrody zimowe w systemach Schuco

nakładkowym
n ŻeMP
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n MODELE

Modele

EXD-010

EXD-008

EXD-009

EXD-009

EXD-008

EXD-010

n PARAMETRY

Wype³nienie z widoczn¹ ram¹
skrzyd³a, widok z zewn¹trz

Parametry

Wypełnienie pokrywające skrzydło z jednej
strony, widok z zewnątrz

Maksymalny

G³êbokoœæ

Wypełnienie pokrywające skrzydło z obu strony, widok z zewnątrz
Wartoœæ Uf ,

Klasa

ADS 70.HI

1250 x 2500

70

1,7-2,1

do WK 3

ADS 75.SI

1250 x 2500

75

1,6-1,9

do WK 3

ADS 90 PL.SI

1250 x 2500

90

1,0-1,4

do WK 3

RELING
Wyposa¿enie drzwi
wejœciowych
- podświetlony

- z czytnikiem
linii papilarnych
RELING
- z przyciskiem
- podœwietlony
- dowolny:
kształt, długość

- z czytnikiem linii
papilarnych

KONTROLA
DOSTĘPU
- czytnik linii
papilarnych
- dowolny moduł
systemu Schüco DCS
- zamek
elektromechaniczny
5 punktowy

PRESTIŻ
- podświetlane
szkło
- niewidoczne
zawiasy
PRESTI¯
- dodatkowe
- podœwietlane
izolatory
szk³o
wewnątrz profili
- niewidoczne
zawiasy

- z przyciskiem
- dowolny: kszta³t,

KONTROLA DOSTÊPU

- dodatkowe
izolatory wen¹trz
profili

ŻeMP

Wypełnienie z widoczną ramą skrzydła, widok
z zewnątrz

