Schuco deuren

Dit huisdeursysteem van Schüco is de meest gebruikte variant. En dat om verschillende
redenen…

Schüco deuren voor onbegrensde toepassingen

Deuren zijn erg belangrijk als het gaat om de beleving en het praktisch gebruik van een
woonhuis. Hier staat de techniek van Schüco garant voor een lange levensduur en minimaal
onderhoud.

eigenschappen :

* Mooie vormgeving
* Volledige vrijheid in creatief ontwerpen
* Vele kleurmogelijkheden
* Veel testrapporten, ook op wind- en waterdichtheid
* Alle deuren voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen
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Energie
Het beproefde meerkamerprofiel en de ontkoppeling van de deurdorpel waarborgen een
optimale warmte-isolatie. Deze aanpak biedt u dan ook een enorm energiebesparend
potentieel.

Veiligheid
De omlopende staalwapening met een dikte tot 3 mm zorgt voor een uitstekende stabiliteit en
een veilige beslagbevestiging. Door de grote bouwdiepte van 70 mm worden inbraakpogingen
nog eens extra bemoeilijkt. Het systeem kan probleemloos met bijkomende inbraakwerende
elementen worden uitgerust. Op die manier wordt vanzelf de weerstandsklasse WK2 bereikt.
En dat is precies de WK-waarde die door de gerechtelijke politie wordt aanbevolen voor
benedenverdiepingen.

Comfort
De drie dichtingvlakken zorgen voor een optimale bescherming tegen wind, regen en lawaai.
Bovendien kunt u naar wens alle in de handel gangbare beslagen laten integreren. De
barrièrevrije PVC combidrempel die met glasvezels is versterkt of bestaat uit thermisch
onderbroken aluminium, waarborgt een veilige doorgang zonder gevaar om te struikelen.
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Design
Zoals bij alle Schüco producten hoeft u ook hier niet in te boeten voor het design. Dankzij de
smalle profielen met vlak verzette vleugelgeometrie en zilvergrijze dichtingen wordt uw
huisdeur een elegant hoogtepunt in uw gevel.
Het Softform-design beantwoordt bovendien aan de hoge eisen van een hoogwaardig en
harmonieus totaalbeeld. De verscholen liggende ontwateringelementen dragen daar extra toe
bij, vooral doordat ze niet zichtbaar zijn.

Verdere eigenschappen :
- De profielcontouren reproduceren de look van houten deuren.
- Openingstypes: naar binnen draaiende ramen en deuren, draai/kiepramen, valramen,
stolpramen, naar buiten draaiende ramen en PASK-schuif/kiep-ramenDe basisdiepte van de
deurdrempel is aangepast aan de externe contour van de Accent kozijnprofielen
- De standaardkleuren zijn wit (RAL 9016) en crème (RAL 9001). Vele andere RAL kleuren
en houtnerven zijn als kleurfolieën verkrijgtbaar
- De standaardkleuren zijn wit (RAL 9016) en crème (RAL 9001). Veel andere RAL kleuren
en houtmotieven zijn beschikbaar als kleurfolieën

Corona SI 82: een naam die garant staat voor een degelijke warmte-isolatie

Toch is de warmte-isolatie niet de enige factor die u moet overtuigen. De uit het systeem
Corona SI 82 vervaardigde Thermo 6 deuren bieden tal van voordelen.

Het vernuftige 6-kamerprofiel en de thermische ontkoppeling van de deurdrempel zorgen voor
een optimale warmte-isolatie. En dat is de eerste voorwaarde om energie te besparen... het is
dus ook lonend voor u!

4/5

Schuco deuren

meer info : http://www.schueco.com/
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