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My choice.
Schüco windows.
Schüco LivIng.
Designed to meet my expectations.
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lotnictwie i przemyśle motoryzacyjnym.

W oknach Schüco LivIng zastosowano 

najnowszą technologię uszczelnień z EPDM, 

która nawet w krytycznej strefi e narożnej 

Dla użytkowników oznacza to przede wszystkim 

pełen komfort i dobre samopoczucie w domu.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0 %

100 % 96 %

61 %

49 %

35 %

91 % 86 %

Source: Semperit Profi les Deggendorf GmbH

* The work of the gasket under the influence of repeated deformation, e.g. when opening and closing a window.
It is desirable to return to its original shape as much as possible. Only this kind of work of the gasket ensures long-term high
tightness of the window.

Schüco Liv – Comfort

New window After a year After 7 years After 15 years

Gaskets from EPDM

Different gaskets

Schüco Ing

Modern plastic windows can last up to 30 years in good condition. That is
why it is so important that all their components, such as gaskets, are equally
durable.  These elements largely determine whether the window properly
performs all its functions.  In the case of Schüco Livlng windows even the
smallest details are the best quality.  They use high-class gaskets made of
EPDM - the best material, which thanks to its excellent properties is used,
among others, in medicine, aviation and the automotive industry.

Best quality in every detail

High requirements in terms of tightness,
long-term functionality and protection against
weather conditions also apply to window gaskets.
The best material, proven in over 50 years of
practice, is synthetic EPDM rubber.  Gaskets made of
this material show an excellent ability to so-called
Elastic return*,  guaranteeing the tightness of the
windows throughout the service life. The time-
consuming and expensive replacement of window
gaskets is not necessary in this case.
 
 
 
Schüco Livlng windows use the latest EPDM
sealing technology, which ensures complete
tightness of the window even in the critical corner
 zone.  it is, above all, full comfort and well-being
at home.

The comparison of the ability for elastic return * of Schüco gaskets with EPDM and other gaskets
clearly shows that the high-quality material keeps high flexibility for a long time, and thereby has positive
properties in terms of protection against drafts, cold, moisture and noise.  A gasket made of a different material
loses its elasticity in the first years of use and gradually becomes more and more fragile
and brittle.  After about 7 years, its tightness drops by about 50%.

Schüco Liv  – good mood thanks to the windowsIng
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nie zakłóci już Twojego spokoju. System okien 

z tworzywa sztucznego oraz innowacyjna 

technologia uszczelnień z EPDM w połączeniu 

z szybami chroniącymi przed hałasem 

zapewniają doskonałą izolacyjność akustyczną 

nawet do 47 dB. 

W swoich czterech ścianach poczujesz się 

wreszcie komfortowo, bo stres związany 

z hałasem, pochodzącym na przykład z ulicy, 

przy której mieszkasz, z kosiarki sąsiadów, 

z placu budowy za rogiem czy z niedalekiego 

lotniska będzie należał już do przeszłości.

tworzeniem się pleśni z powodu niewystarczającej 

wentylacji. Okna Schüco LivIng zapewniają 

samoczynną wymianę powietrza dzięki trzem 

rozwiązaniom: Schüco VentoPlus, Schüco VentoAir 

lub Schüco VentoAir+. Harmonijnie zintegrowany 

z oknem nawiewnik Schüco VentoPlus uruchamia 

się w zależności od potrzeb, dzięki wmontowanym 

czujnikom wilgotności. Ukryte nawiewniki 

wrębowe Schüco VentoAir i VentoAir+ 

wymieniają powietrze wtedy, kiedy jest to 

konieczne. Dzięki nim przeciągi czy drażniące 

hałasy z zewnątrz odchodzą w niepamięć.

Schüco VentoAir+

Schüco VentoPlus

Schüco VentoAir

Thanks to Schüco LivIng windows, your
home will be better protected against
drafts, noise, moisture and cold for
decades. A cozy house is a new quality
of life.

 Comfort – Schüco Liv SchücoIng

An oasis of calmness and silence

Thanks to Schüco Livlng windows, tiring noise will
not disturb your peace anymore. The system of
plastic windows and the innovative technology of
EPDM gaskets in conjunction with panes protecting
against noise provide excellent acoustic insulation
up to 47 dB.  You will finally feel comfortable within
your own four walls, because stress caused by the
noise from the street where you live, your neighbors'
lawnmower, from the construction site around the
corner or the nearby airport, is a thing of the past.

Automatic ventilation

No more stuffy rooms or the formation of mold
due to insufficient ventilation. Schüco Livlng
windows ensure automatic air exchange thanks to
three solutions: Schüco VentoPlus, Schüco VentoAir
or Schüco VentoAir +. The Schüco VentoPlus ventilator,
harmoniously integrated with the window, is activated
depending on the needs, thanks to the built-in
moisture sensors. Hidden Schüco VentoAir
and VentoAir + ventilators change the air when
necessary. Thanks to them, drafts or irritating noises
from the outside are forgotten.
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bezpieczeństwo. Okna Schüco LivIng są oferowane wraz z najnowocześniejszymi 

systemami okuć i najróżniejszymi opcjami wyposażenia, które można dobrać 

w zależności od osobistych preferencji w zakresie bezpieczeństwa.

Schüco LivIng – Safety

In order to feel good and confident at any time, it is worth investing in your own
safety.  Schüco LivIng windows are offered with the most modern fitting systems
and a variety of equipment options that can be selected depending on personal
preferences in terms of security.

Schüco Liv  – sense of safetyIng

PROTECTS
PROVEN SAFETY
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zabezpieczeń 

włamywacz ma łatwą 

drogę do naszego domu

podstawowe stanowi 

nie najgorszą ochronę 

przed włamaniem

za pomocą prostych narzędzi. Przy zastosowaniu 

bezpiecznej szyby zespolonej klasa odporności 

na włamanie wzrasta do RC2.

na włamanie (RC), zdefi niowanych w normach europejskich. Na podstawie uregulowanych prawem 

klas antywłamaniowości oznaczono, jak długo dane okno lub drzwi opierają się próbom ingerencji 

siłowej przy zastosowaniu różnych narzędzi. Praktyka pokazuje, że po minucie bezskutecznych 

prób sforsowania przeszkody większość włamywaczy rezygnuje ze swych zamiarów z obawy przed 

przyłapaniem ich na gorącym uczynku. Im wyższa jest zatem klasa odporności, tym większy poziom 

ochrony przed włamaniem.

zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, 

gdyż zastosowane w nich zaawansowane 

technologie utrudniają życie włamywaczom. 

Duża odporność, jaką charakteryzuje się 

wysokoudarowe PVC-U, zwiększona głębokość 

zabudowy i głęboko osadzone okucia 

do pokonania. Dzięki nowoczesnym stalowym 

okuciom z zaryglowaniami grzybkowymi 

pokonanie bariery okiennej stało się prawie 

niemożliwe. Hartowane podzespoły i klamki 

zamykane na klucz lub przycisk sprawiają, 

że, nieskuteczne są również próby przewiercenia 

i przesunięcia okucia.

wyższy standard bezpieczeństwagłębokość zabudowy i głęboko osadzone okucia 

Ing

RC1N 3 minRC2N

RC2

82 mm

Without additional security,
a burglar has an easy way to
our home

Even basic security is not the worst
protection against burglary

Increased level of protection against burglary
with simple tools.  The burglary resistance class
increases to RC2 when using a safe double glazing.

Lockable handles provide a higher standard of securityGood basic security: increased installation depth and
deep-seated fittings provide better protection against
burglary

Safety – Schüco Liv

Anti-burglary protection as required

The degree of anti-burglary protection provided by windows is indicated by the burglary
resistance classes (RC), defined in European standards.  On the basis of legally regulated anti-burglary
classes, it was determined how long a given window or door resists attempts of force with the use of
various tools.  Practice shows that after a minute of ineffective attempts to break through the
window, most burglars give up their intentions for fear of being caught red-handed.  Therefore, the
higher the resistance class, the greater the level of protection against burglary.

Under protection for all day

Schüco LivIng windows allow you to significantly
increase the sense of security, because the
advanced technologies used in them make life
difficult for burglars. High resistance, which is
characterized by high-impact PVC-U, increased
installation depth and deep-seated fittings make

Schüco Livlng windows difficult to beat.
Thanks to modern steel fittings with mushroom
interlocks, it has become almost impossible to
overcome the window barrier. Hardened
components and lockable handles with a key or
the button make attempts to drill through and
moving the fitting ineffective.

30 sec.



Schüco6

wykonane w systemie Schüco LivIng, znacząco 

zredukujemy zużycie energii w naszym domu. 

Oznacza to nie tylko oszczędności kosztów 

np. oleju opałowego, lecz także zmniejszenie 

szkodliwej emisji CO2 do atmosfery. 

Mniejsze zużycie energii oznacza niższe koszty 

ogrzewania, a jednocześnie nasz indywidualny 

wkład w ochronę środowiska naturalnego. 

Bardzo dobre właściwości w zakresie izolacyjności 

gwarantują użytkownikom pełen komfort cieplny. 

Nawet w trakcie najsurowszej zimy temperatura 

wewnętrzna ram okiennych jest tylko nieznacznie 

niższa od temperatury w pomieszczeniu. Dzięki 

temu skutecznie zapobiega się takim niepożąda-

nym zjawiskom, jak przeciąg czy kondensacja 

pary wodnej. Powierzchnia szyb zatrzymuje 

energię cieplną w pomieszczeniu, a jednocześnie 

chłonie i przepuszcza cenne ciepło słoneczne.

Schüco LivIng 

ram okiennych zapewniają izolacyjność cieplną w standardzie budownictwa 

pasywnego, który dotychczas był niemożliwy do osiągnięcia bez kosztownych 

działań dodatkowych.

82 mm

Schüco LivIng Classic 82 MD

w tym izolacyjnych i funkcyjnych, 

o grubości od 24 mm do 52 mm

Ing Classic) 

lub zaokrąglona (Schüco LivIng Rondo) 

forma skrzydła odpowiadają wymogom 

współczesnej architektury

Dwie (seria AS) lub trzy (seria MD) 

płaszczyzny uszczelnień zapewniają 

optymalną ochronę przed wiatrem, 

deszczem i hałasem

światła i dodatkowe uzyski energii 

słonecznej

o doskonałych właściwościach 

izolacyjnych. Wartość współczynnika 

przenikania ciepła profi li Uf: 

do 1,0 W/(m2 K) (seria AS), 

do 0,96 W/(m2 K) (seria MD)

– Energy

Individual selection of glass, including
insulating and functional ones, with a
thickness from 24 mm to 52 mm

The classic (Schüco LivIng Classic) or
rounded (Schüco LivIng Rondo) form of
the wing meets the requirements of
modern architecture

Two (AS series) or three (MD series)
sealing planes provide optimal protection
against wind, rain and noise

Narrow front profile widths guarantee
maximum access of light and additional
solar energy

7-chamber profile system with excellent
insulating properties.  Value of the heat
transfer coefficient of U profiles: up to
1.0 W / (m2K) (AS series), up to 0.96 W /
(m2K) (MD series)

By replacing old windows with new ones, made
in the Schüco Livlng system, we will significantly
reduce energy consumption in our home. This
not only saves costs, for example, for heating oil,
but also reduces harmful CO2 emissions into the
atmosphere.  Lower energy consumption means
lower heating costs and at the same time our
individual contribution to the protection of the
environment.  Very good thermal insulation

properties make Schüco LivIng windows guarantee
users full thermal comfort.  Even during the
harshest winters, the internal temperature of the
window frames is only slightly lower than the room
temperature.  Thanks to this, undesirable phenomena
such as draft or water vapor condensation are
effectively prevented.  The glass surface retains
thermal energy in the room, and at the same time
absorbs and transmits valuable solar heat.

The heat stays inside and the cold outside. The seven-chamber window frame
profiles provide thermal insulation in a passive construction standard, which until
now was impossible to achieve without expensive additional activities.

Schüco Liv  – excellent energy balanceIng
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miejscach energia cieplna wymyka się spod kontroli. 

Kolor czerwony to ciepło, a więc znacząca strata energii.

okienny Schüco LivIng zdjęcie termografi czne pokazuje 

znaczący efekt energetyczny takiej inwestycji: pierwotna 

strata energii została prawie całkowicie zniwelowana

Schüco LivIng RondoSchüco LivIng Classic
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Energy – Schüco Liv

System offer: two different styles and two sealing variants

The thermographic photos clearly show where the
thermal energy gets out of control.  Red is heat and
therefore a significant energy waste.

After the professionally carried out replacement of the
windows with the Schüco Livlng window system, the
thermographic photo shows a significant energy effect
of such an investment: the primary energy loss has been
almost completely eliminated

A traditional  rounded line of the sashThe classic line of the sash with timeless aesthetics

AS series - two sealing levels

MD series - three sealing levels
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Ing 

łączą funkcjonalność z ponadczasowym wzornictwem. 

Harmonijne zestawienie różnych form i barw nada każdemu domowi 

niepowtarzalny styl.

imitujących naturalny wygląd okien drewnianych

wykonane z profi li barwionych w masie np. 

na kolor szary, co jest zgodne z aktualnymi 

trendami w architekturze. Jednolite wybarwienie 

zapewnia ponadto perfekcyjny efekt wizualny, 

również po otwarciu okna.

to ponad 200 kolorów jednolitych i imitujących 

drewno, które można różnicować od wewnątrz 

i od zewnątrz. Wyjątkowy efekt estetyczny 

i wysoką trwałość okien zapewnią zewnętrzne 

nakładki aluminiowe TopAlu, które mogą uzyskać 

dowolny kolor z palety RAL lub RAL EFFECT.

– Design

Choice from a palette of over 200 uniform colors and
those imitating the natural look of wooden windows

Choice from the RAL or RAL EFFECT palette

Individualism at a glance: Schüco Livlng windows combine functionality
with timeless design.  A harmonious combination of various forms and colors
will give each home a unique style.

Windows in the Schüco Livlng system can be
made of mass-colored profiles, e.g. gray, which
is in line with the current trends in architecture.
Uniform coloring also ensures a perfect visual effect,
even when the window is open.

Individual design of Schüco Livlng windows

The range of Schüco UnlimitedFinish veneers
includes more than 200 uniform and wood-like colors,
which can be differentiated from the inside and the
outside.  The unique aesthetic effect and high
durability of the windows are ensured by TopAlu
external aluminum covers, which can be obtained
in any color from the RAL or RAL EFFECT palette.

Schüco Liv  – freedom of individual designIng
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mierze przez odpowiedni dobór kolorów. 

W wypadku okien z serii Schüco LivIng 

możliwości w tym zakresie są niemal 

nieograniczone: ekskluzywna technologia 

powłok Schüco AutomotiveFinish pozwala 

wykonywać ramy okien i drzwi w metalizo-

wanych powłokach o takiej samej jakości 

jak te stosowane w branży motoryzacyjnej. 

Perfekcyjną aranżację okien Schüco LivIng 

dodatkowo podkreślą klamki dopasowane 

do stylu pomieszczeń.

sprawią, że Państwa okna będą wyróżniać się optycznienajwyższe wymagania w zakresie wyglądu i funkcjonalności

Design – Schüco Liv

Schüco AutomotiveFinish color palette

Elegant handles and fittings made of durable materials will
make your windows stand out optically

The design range of Schüco handles is a response to the
highest requirements in terms of appearance and functionality

Exclusive metallic design

The character of the house is largely shaped
by the right choice of colors.  In the case of
windows from the Schüco Livlng series, the
possibilities in this respect are almost limitless:
the exclusive technology of Schüco
AutomotiveFinish coatings enables the
execution of window and door frames with
metallized coatings of the same quality as those
used in the automotive industry.  The perfect
arrangement of Schüco Livlng windows will be
additionally emphasized by handles that match
the style of the rooms.



Schüco10

W systemie Schüco LivIng można zrealizować okna zgodnie z własnymi 

wyobrażeniami i marzeniami. Stylowe szprosy czy listwy przyszybowe pozwolą 

na rozmieszczenie dodatkowych akcentów, aby nasze nowe okna cieszyły wzrok.

szprosów optycznie podkreślają 

transparentność

uwypuklają podziały okien 

i optycznie poszerzają budynek

dodatkowe eleganckie linie podziału 

powierzchni okien

Schüco LivIng – Wzornictwo

Rectangular high windows without
muntin bars optically emphasize
transparency

Horizontal muntin bars  emphasize the
window divisions and optically widen
the building

Vertical muntin bars create additional
elegant lines for dividing the window
surface

One-divided balcony windows and doors

Mullioned bolcony doors and windows

The shape of a triangle or an arch, after all, a window does not always have
to be rectangular!  In the Schüco LivIng system, windows can be realized
according to your own ideas and dreams.  Stylish muntin bars or glazing beads
will allow you to use additional accents so that our new windows are eye-catching.

influence of different variants of window division on the appearance of the facade

Wealth of forms of individual facade shaping
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projektowanie, budowanie i eksploatację 

budynków, aby pod każdym względem 

odpowiadały wyzwaniom przyszłości. 

Wymaga to innowacyjnych rozwiązań, które 

pozwalają na oszczędność zasobów naturalnych. 

Kładziemy szczególny nacisk na maksymalizację 

takich zalet naszych systemów jak:

• funkcjonalność,

• wygoda użytkowania,

• efektywność energetyczna,

• przyjazność środowisku.

Schüco z PVC-U przyczyniamy się do redukcji 

emisji CO2 i oszczędności zasobów naturalnych. 

Wszystkie z nich mogą być w pełni poddane 

recyklingowi. W ramach współpracy z organizacją 

Rewindo zdemontowane okna są ponownie 

przetwarzane, a z odzyskanych z nich surowców 

wytwarzane są nowe, wysokiej jakości produkty. 

To nie wszystko: obniżamy zużycie energii także 

w procesie produkcyjnym, na przykład dzięki 

energooszczędnym maszynom i halom 

produkcyjnym dostosowanym do wymagań 

zrównoważonego rozwoju.

Ing jest 

ich wysoka jakość. Wszystkie systemy okienne Schüco z PVC-U są projektowane 

i produkowane w Weißenfels w Niemczech. Stosowane w nich tworzywo jest 

stabilizowane wapnem oraz cynkiem, które są przyjazne środowisku. 

Wykazuje odporność na światło oraz warunki atmosferyczne, a ponadto jest 

wysokoudarowe i doskonale zachowuje swój kształt, również w wysokich 

temperaturach. Okucia i klamki są zabezpieczone przed korozją. Rezultat: 

ograniczenie do minimum prac konserwacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Odnosi się on do całego cyklu życia produktu – od narodzin jego idei aż po recykling, 

zgodnie z programem inicjatywą Vinyl Plus®, której jesteśmy uczestnikiem. 

Wytwarzamy ekologiczne, energooszczędne produkty i wyznaczamy nowe standardy 

usług w branży, wspierając naszych partnerów w tworzeniu solidnych i trwałych realizacji.

Quality – Schüco Liv

Sustainable development means designing,
constructing and operating buildings in such
a way that they meet the challenges of the
future in every respect.  This requires innovative
solutions that save natural resources.  We put
special emphasis on maximizing such advantages
of our systems as:

Thanks to the Schüco system with PCV-U we
contribute to the reduction of CO2 emissions
and the saving of natural resources. All of them
can be fully recycled.  As part of the cooperation
with the Rewindo organization, the dismantled
windows are reprocessed and new, high-quality
products are produced from the obtained raw
materials.
 
 
That's not all: we also reduce energy consumption
in the production process, for example thanks to
energy-efficient machines and sustainable production
halls.

One of the many arguments in favor of choosing Schüco Livlng windows is
their high quality.  All Schüco PVC-U window systems are designed and
manufactured in Weißenfels, Germany.  The material used in them is stabilized
with lime and zinc, which are environmentally friendly.  It is resistant to light and
weather conditions, and is also high impact and retains its shape perfectly, also at
high temperatures.  Fittings and handles are protected against corrosion.  The result:
maintenance and costs are kept to a minimum.

An integral element of Schüco's strategy is the demand for 360 ° sustainable
development.  It relates to the entire product life cycle - from the birth of its idea
to recycling, in line with the Vinyl Plus initiative program in which we participate.
We produce ecological, energy-saving products and set new service standards in
the industry, supporting our partners in creating solid and durable implementation.

Schüco Liv  – Made in GermanyIng

functionality

ease of use

energy efficiency

environmental friendliness.



Ing zrealizujesz dom 

swoich marzeń: komfortowy, bezpieczny 

i energooszczędny. Okna i drzwi wykonane 

w nowym systemie z tworzywa sztucznego 

zapewniają nieograniczone możliwości 

projektowe w zakresie kształtu, koloru i faktury. 

Schüco, odwiedzając jednego z naszych partnerów. 

Otrzymasz kompetentną poradę na temat:

•  izolacyjności cieplnej i akustycznej,

•  doboru wykończenia powierzchni i kolorystyki,

•  systemów zabezpieczeń i dodatkowego 

wyposażenia okien.
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Schüco Polymer

Technologies KG

www.schueco.de

znajdziesz na portalu 

społecznościowym: 

www.schueco.de/newsroom

Na obecną i przyszłą pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5400 osób zatrudnionych 

na całym świecie. Jako specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym, 

Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym 

etapie procesu budowlanego – od pomysłu i wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z fi rmą Schüco 

współpracuje 12000 fi rm partnerskich, deweloperów, architektów i inwestorów na całym świecie. 

Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2018 roku obrót w wysokości 1,670 miliarda euro. 

Więcej informacji na stronie www.schueco.pl 

You can find the latest
information on the social
network:
 
www.schueco.de/newsroom

Thanks to Schüco Livlng windows you will make
your dream home come true: comfortable, safe
and energy-saving.  Windows and doors made in
the new plastic system provide unlimited design
possibilities in terms of shape, color and texture.

Discover the durable and proven quality of Schüco
products by visiting one of our partners.  You will
receive competent advice on:

The Schüco Group has its headquarter in Bielefeld. It develops and sells window, door and facade systems.
More than 5,400 people worldwide work for the current and future leadership position in the technology
and services industry.  As a specialist in coatings for residential and commercial buildings, Schüco offers, in
addition to innovative products, also consulting and digital solutions at every stage of the construction process -
from concept and design to execution and installation. 12,000 partner companies, developers, architects and
investors all over the world work with Schüco. The company is active in over 80 countries and achieved a turnover
of 1.670 billion euros in 2018.
 
More information at www.schueco.pl

Designed to meet your expectations

Schüco - system solutions for windows, doors and facades

Schüco LivIng

thermal and acoustic insulation

selection of surface finishes and colors

security systems and additional window equipment




