Иновативни разработки от Schüco – фасадна система и
прозоречна система за вграждане във фасадата

Прозоречната система Schüco AWS 75 PD.SI

Прозоречната система Schüco AWS 75 PD.SI гарантира трънки видими ширини и
максимална трансперантност при алуминиеви отваряеми елементи – класически
прозорец, прозоречна лента или за вграждане във фасада. Системата ще бъде на пазара
от Април 2019 година и отговаря на високите архитектурни изисквания. Тя се
характеризира с профили в една равнина отвътре и тънка фуга по цялата дължина,
безрозетни дръжки, скрито отводнение и предлага всички познати възможности: ъглови
колони, статични колони, симетрични, несиметрични видими ширини и също така
решения с изцяло стъклени ъгли.

Тънка прозоречна система за фасада Schüco FWS 35 PD
Топлоизолация с Uf стойности до 1,7 W/(m2K)
Строителна дълбочина от 75 mm, видима ширина от 45
mm
Дебелина на стъклопакета от 26 mm до 50 mm
Възможност за автоматизация с Schüco TipTronic
SimplySmart
Лесна Schüco SimplySmart обработка
Клас на сигурност RC 2 (WK2)
Пропускливост при кос дъжд 900 Ра
Шумоизолация до 46 dB

Фасадна система Schüco FWS 60 CV

Фасадната система Schüco FWS 60 CV предлага максимална трансперентност с видима
ширина на профилите само 60 мм и се изработва с етажна височина. С двете строителни
дълбочини от 65 мм и 85 мм са възможни различни решение в зависимост от статичните
изисквания. Конструкцията е със стандартни изолатори, с алуминиев притискащ профил
отвън, съобразно дебелината на пълнежа и последователно разположени фиксирани
остъклени области и/или области с парапет. Всички области, независимо дали фиксирани
части, отварящи се елементи, стъклени или плътни панели от външната страна
реализират една и съща визия. От вътрешната страна касата се отличава от крилото чрез
една фуга от 7 мм. Носещите профили са разположени от вътрешната страна. Всички
ръбове на профила са заоблени.

Schüco FWS 60 CV с видима ширина само 60 mm
Топлоизолация с Uf-стойност до 1,8 W/(m²K) - (.HI
вариант 1,5 W/(m²K))
Тегло на крилото до 160 kg
Две строителни дълбочини - 65 mm и 85 mm
Максимални размери Ш x В до 1500 mm x 2500 mm
Дебелина на стъклопакета до 50 mm
Schüco SimplySmart Komfort обков
Клас на сигурност до RC 2
Пропускливост при кос дъжд 900 Ра
Шумоизолация до 38 dB
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