
Drzwi przesuwne 

Architektura i design

Energooszczędne systemy okien i drzwi z aluminium



Światło i otwarta przestrzeń zapewniają niezwykły komfort

Więcej światła i przestrzeni

Światło słoneczne jest nieocenionym źródłem 
energii i dobrego samopoczucia. Aluminiowe 
drzwi przesuwne Schüco to w tym wypadku 
idealne rozwiązanie. Niezwykła stabilność 
aluminium umożliwia tworzenie konstrukcji 
o wąskich profi lach i wyjątkowo dużych 
powierzchniach przeszklenia, zapewniających 
doskonały widok i maksymalną ilość światła. 
Dodatkowo efektowne wielkowymiarowe 
przeszklenia nadają wnętrzom i elewacji budynku 
ponadczasowej elegancji i przestronności. 

Któż by nie chciał dzięki zaledwie kilku ruchom 
powiększyć przestrzeni do pracy i wypoczynku. 
Zewnętrzne drzwi przesuwne o wysokiej 
izolacyjności cieplnej to klucz do nowych, 
otwartych przestrzeni: ogród zimowy płynnie 
przechodzi w prawdziwy ogród, a taras lub balkon 
stanowią przedłużenie przestrzeni mieszkalnej. 
Z kolei nieizolowane systemy przesuwne Schüco 
znacznie rozszerzają możliwości kształtowania 
przestrzeni wewnątrz budynków. 

Co równie istotne, systemy w obu wariantach 
wykonania można bez trudu łączyć, dopasowując 
je do własnych oczekiwań estetycznych. 

Podczas budowy lub remontu realizujemy 
indywidualne koncepcje i pomysły – drzwi 
przesuwne Schüco pozwalają urzeczywistnić 
najśmielsze wyobrażenia na temat przestrzeni 
mieszkalnej, niezakłóconej przez tradycyjnie 
otwierane skrzydła, zajmujące cenną 
powierzchnię użytkową. Wystarczy przesunąć 
przeszkloną płaszczyznę w bok, a granica między 
przestrzenią wewnętrzną i zewnętrzną zanika.

Podstawowe zalety:

•  lepszy widok i dostęp światła 
•   oszczędność miejsca
•   łatwa obsługa
•   różne warianty otwierania
•   ochrona przed włamaniem
•   ochrona przed złą pogodą
•   ochrona przed hałasem
•   szeroka paleta kolorów

Indywidualny styl domu
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Harmonijna architektura bez barier

Panoramiczne drzwi przesuwne Schüco 
ASS 77 PD pozwalają w pełni zrealizować 
założenia transparentnej architektury. Dzięki 
ekstremalnie wąskim, widocznym szerokościom 
profi li i ukrytej ościeżnicy zapewniają maksymalny 
dostęp światła i doskonały widok na otoczenie. 
W centralnej części przeszklenia szerokość 
styku skrzydeł może wynosić zaledwie 37 mm. 
Zlicowany z posadzką próg eliminuje utrudnienia 
przy przechodzeniu i jednocześnie tworzy płaską 
platformę pomiędzy wnętrzem domu a tarasem. 
Dodatkowe możliwości kształtowania otwartej 
przestrzeni zapewnia otwierane, innowacyjne 
naroże 90°, realizowane bez użycia słupka! 

System Schüco ASS 77 PD pozwala projektować 
imponujące przeszklone konstrukcje drzwi 
o maksy malnej przezierności, które można 
przesuwać za jednym naciśnięciem przycisku 
na np. smartfonie lub wewnętrznym panelu 
sterowania. Dwutorowa lub trzytorowa 
prowadnica pozwala na tworzenie różnych 
typów otwarć, w zależności od układu 
pomieszczenia i indy widualnych przyzwyczajeń. 

Panoramiczne drzwi przesuwne Schüco Panorama Design nadają przestrzeni nowy 
wymiar. Specjalna konstrukcja sprawia, że zanikają granice pomiędzy wnętrzem 
a światem zewnętrznym. Światło staje się elementem architektury. Wielokrotnie 
nagrodzony design w połączeniu z doskonałą izolacyjnością cieplną oraz inteligentną 
techniką gwarantują najwyższy komfort i bezpieczeństwo użytkowania.

Przeszklenia są przesuwane przez ukryty 
wewnątrz profi lu mechanizm napędowy. 
Innowacyjny mechanizm obsługuje nawet 
bardzo duże skrzydła o wysokości kondygnacji 
i ciężarze do 500 kg. W przypadku skrzydeł 
do 400 kg istnieje możliwość zastąpienia 
automatyki obsługą ręczną, za pomocą 
designerskiego pochwytu o wysokości skrzydła.

Wąskie profi le, elastyczność konfi guracji 
i możliwość indywidualnego doboru optymalnej 
izolacyjności cieplnej przekonują zarówno 
architektów, jak i inwestorów.

System Schüco ASS 77 PD jest dostępny 
w trzech wariantach izolacji cieplnej:
•  ASS 77 PD.SI – Uw od 0,85 W/(m2K)
•  ASS 77 PD.HI – Uw od 1,0 W/(m2K)
•  ASS 77 PD.NI – Uw od 1,9 W/(m2K)

Oprócz ochrony przed stratami ciepła, 
panoramiczne drzwi przesuwne ASS 77 PD 
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo 
użytkowania zagwarantowane m.in. 
przez czujniki ruchu i nacisku.

Panoramiczne drzwi przesuwne

Drzwi przesuwne Schüco ASS 77 PD.HI z imponującym efektem przenikania wnętrza z naturalnym otoczeniem spotęgowanym przez otwierane naroże  
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