
Wonen wordt puur genieten

Ontdek wat design ramen, deuren en schuifdeuren voor uw woning betekenen!



Hoogwaardige ramen en deuren  
voor iedere woonstijl

Of u nu een moderne, traditionele of klassieke woning heeft,  
bij Schüco vindt u hoogwaardige oplossingen voor  
uw ramen, deuren en schuifdeuren. Altijd een passend  
design voor iedere woonstijl. Laat u inspireren!

Schüco2 Ramen en deuren



Schüco 3Ramen en deuren

Ramen en deuren zijn bepalend voor het karakter van uw woning en maken van uw huis een 
aangenaam thuis. Ze brengen daglicht in uw woonruimtes, zorgen voor uitzicht en beschermen  
u tegelijkertijd tegen weersinvloeden. Daarnaast bieden ze design en comfort volgens uw wensen 
en ideeën. Onder architecten is Schüco al jarenlang een begrip, vanwege de hoge prestaties op 
het gebied van design, comfort, veiligheid en duurzaamheid. Heeft u plannen om een woning 
te bouwen of te renoveren dan is een bezoek aan een Schüco Partner de eerste stap naar een 
waardevaste investering in puur woonplezier.



De kracht van goed design

Schüco4 Design



Schüco 5Design

Design bepaalt de uitstraling van uw woning. 
Goed design is tijdloos en daarmee waardevast.

Design bepaalt het karakter van uw woning. Met uw ramen kunt u dit verder accentueren. 
Daarom besteedt Schüco bij de ontwikkeling van haar producten veel tijd en aandacht  
aan vorm en kleur. Maar ook onze techniek is onderworpen aan design:  
zo werken wij bijvoorbeeld met verborgen scharnieren bij ramen en deuren,  
en kunnen wij zeer grote raamoppervlakken creëren met een slanke profilering.  
Dat is design waar u iedere dag opnieuw van geniet! 

Ruime woonkamer

Verborgen scharnierenWonen wordt puur genieten
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Elegante slanke greepDrempelloze overgang tussen binnen en buitenGeïntegreerde buitenzonwering

Design is oog hebben voor detail 
Bij Schüco bepalen details het design. En dat is niet onopgemerkt gebleven: zo is ons drempelloos 
schuifsysteem Schüco ASS 77 PD, dat een prachtig Panorama Design koppelt aan een maximale 
transparantie bekroond met de prestigieuze iF product design award 2012 en de iF design award 2012 Gold. 
Maar ook onze in het raam geïntegreerde buitenzonwering met zeer smalle aluminium lamellen en onze 
elegante raam- en deurkrukken, waarbij het bedieningsmechanisme geheel in het profiel verwerkt is, zijn 
award winnende designs!

Schuifdeur met minimale profielaanzichten



De uitstraling van uw woning  
bepaalt u zelf

Schüco 7Design

U heeft een eigen stijl en smaak en die wilt u terugzien in uw ramen en deuren. Houdt u van strak en 
modern met vlakke vormen of kiest u liever voor een klassieke stijl met een authentieke, meer ronde 
of geprofileerde vormgeving? Wilt u binnen een andere kleur dan buiten? Houdt u van bijzonder grote 
raamoppervlakken? Bij Schüco zijn de mogelijkheden ongekend, dus de keuze is aan u!

Van beleven naar zorgeloos leven De ingang van uw woning als visitekaartje

Ramen en deuren zijn onderdeel van uw lifestyle Stem de kleuren op elkaar af



Binnen en buiten worden één geheel

Schüco Design8

Vergroot uw leefruimte met schuifdeuren en vouwwanden. Door ze op zomerse dagen helemaal open te 
zetten, maakt u één geheel van uw huis en uw tuin. Maar ook gesloten zorgen ze voor veel transparantie.  
U kunt met schuifdeuren en vouwwanden nieuwe speelse ruimtes laten ontstaan.

Schüco schuifdeuren zijn altijd eenvoudig 
en licht te openen en kunnen zelfs 
elektromechanisch bediend worden.  
Een onopvallende oplooprem remt de 
schuifdeur af bij het dichttrekken en een 
doordachte middenvergrendeling 
zorgt voor een maximale beveiliging. 
Design gaat dus altijd hand in hand met 
comfort en veiligheid.

Van buiten naar binnen

Maximale transparantie

Een goed design is tijdloos en functioneel
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Creëer een comfortabele leefomgeving

SchücoComfort 11

Het is vanzelfsprekend dat de hoogwaardige ramen en deuren van Schüco uitstekend geïsoleerd zijn. 
Maar Schüco heeft duidelijk meer te bieden, technologisch vernuft en altijd met oog voor design. Een mooi 
voorbeeld hiervan is het Schüco Door Control System. Dankzij de vingerscan of het codeklavier behoort 
een sleutelloze toegang tot de mogelijkheden. Verschillende deurcommunicatie opties (video-/parlofoon) 
zoals een verlicht huisnummer, een deurbel en andere functies vervolledigen het systeem. Naast een 
verhoogd gevoel van veiligheid brengt het immers ook heel wat praktische voordelen met zich mee.

Maar ook goede ventilatie in uw woning is erg belangrijk. Schüco heeft hiervoor diverse 
oplossingen. Zo kunnen we uw ramen aansluiten op een domoticasysteem die de toevoer aan 
verse lucht volledig elektronisch regelt, waardoor bijvoorbeeld nachtkoeling mogelijk wordt.

Eenvoudige bedieningBedieningspaneel in deur



Genieten van het daglicht

Schüco Comfort12

Daglicht heeft een positieve invloed op de mens én u krijgt het dagelijks cadeau. De juiste lichtinval kan uw ruimtes zelfs optisch sterk 
vergroten. Daarom kunt u bij Schüco kiezen voor unieke grote oppervlakken bij ramen en schuifdeuren. Geïntegreerde horren laten u 
toe onbeperkt en ongestoord van het buitenklimaat te genieten. Beleef elk seizoen naar eigen believen, elke dag opnieuw. 

Mooie lichtinval door grote ramen

Geniet van optimaal daglichtComfortabel wonen Geïntegreerde horren
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Schüco Veiligheid14



Uw veiligheid is onze topprioriteit

SchücoVeiligheid 15

Thuis wilt u zich veilig voelen. Daarom zorgt Schüco voor een optimaal samengaan van factoren 
die bijdragen tot uw veiligheid: het juiste materiaal en de beste sluittechnieken bieden optimaal 
weerstand tegen inbraakpogingen. Ook hier combineert Schüco veiligheid met technologisch 
design: deuren die vanzelf op vijf punten vergrendelen bij het dichttrekken, ramen waarvan 
u een signaal ontvangt als ze nog openstaan of toegangscontrole via fingerprint. Kwalitatief 
hoogwaardige ramen en deuren, dat betekent een investering in uw veiligheid.

Een veilig gevoelToegang tot uw woning met fingerprint

Deur vergrendelt automatisch bij dichttrekken
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Groen staat voor duurzaam

SchücoDuurzaam 17

Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor iedereen.  
Daarom wil Schüco met doordachte oplossingen bijdragen tot duurzame  
woningen en een schoner milieu.

Keuze voor duurzame materialen 
Werken aan duurzaamheid, betekent kiezen 
voor duurzame materialen, zoals aluminium. 
Aluminium is sterk, stevig, kent een lange 
levensduur en is oneindig recycleerbaar.

Technologie voor energiebesparing
Een hoge isolatie van ramen en deuren  
is hier een voorbeeld van. Daarnaast levert 
de technologie hier een bijdrage aan. Denk 
bijvoorbeeld aan ramen die vanuit kipstand  
na een bepaald aantal minuten vanzelf sluiten.  
Zo kunt u veel energie besparen!

Duurzame woning
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Duitse topkwaliteit en trendsetter

SchücoKwaliteit 21

Schüco neemt geen genoegen met de standaard. Daarom werken wij in ons 
uniek technologie- en ontwikkelingscentrum, een geaccrediteerd en onafhankelijk 
testinstituut, continu aan productinnovatie. Dat maakt Schüco al sinds jaar en dag dé 
trendsetter in de markt.

Schüco Technologie Centrum

Wij testen uw ramen en deuren zeer nauwkeurig op zaken als levensduur, inbraakwerendheid, 
brandwerendheid en wind- en waterdichtheid. Dat doen we vaker en zwaarder dan wettelijk 
vereist is. Zo krijgt u de hoogst mogelijke kwaliteit, betrouwbaarheid en een lange levensduur.
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Laat u inspireren in een Schüco showroom

SchücoPartner 23

Een bezoek aan een Schüco showroom is een belevenis op zich.  
Hier ontdekt u de klasse van onze hoogwaardige, energiebesparende oplossingen.  
Uw Schüco Partner laat u kennismaken met alle opties die ons brede assortiment  
u te bieden heeft. Dit levert u gegarandeerd veel inspiratie op!

Bij een investering in de waarde van uw woning, hoort een uitgebreid, deskundig en 
gedetailleerd advies. Goede aluminium ramen en deuren kennen namelijk een lange 
levensduur, dus u wilt zeker zijn dat u de juiste keuze maakt. De keuzemogelijkheden die u 
bij Schüco heeft, zijn ongekend. Daarom luistert uw Schüco Partner goed naar uw wensen 
en inventariseert uw smaak en uw behoeften. Samen met uw Schüco Partner kiest u voor 
producten, kleuren en design. 

Maar de service van de Schüco Partner gaat verder: zij maken heldere afspraken met u over 
de levering, montage en de service na verkoop. Kortom, vanaf de eerste kennismaking in de 
showroom staat uw Schüco Partner u terzijde met uitgebreide vakkennis en service!

Laat u vakkundig adviserenOntdek de mogelijkheden voor uw woning



Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Met zijn wereldwijde netwerk van partners, architecten, planners en investeerders verwezenlijkt 
Schüco gevelsystemen voor elk type gebouw, waarbij de behoefte van de mens centraal staat en de 
natuur en techniek perfect in harmonie zijn. Hierbij wordt voldaan aan de hoogste eisen wat betreft 
design, comfort en veiligheid. Tegelijkertijd wordt de energie-efficiëntie geoptimaliseerd, de CO2-
emissie gereduceerd en worden natuurlijke bronnen ontzien. Het concern, met zijn afdelingen in de 
Metaalbouw en Kunststof, levert producten van hoge systeemkwaliteit voor duurzame nieuwbouw 
en modernisering, die ruimschoots voldoen aan de individuele eisen van de gebruikers in alle 
klimaatzones. Schüco is met 4.800 medewerkers en 12.000 partners actief in 78 landen. In 2013 
bedroeg de jaaromzet 1,5 miljard euro.

Schüco Belgium NV
www.schueco.be

Aluminium ramen, deuren, schuifdeuren, 
vouwwanden en gevels bieden een prachtig 
design, een hoge veiligheid tegen inbraak én ze 
zijn onderhoudsarm. 
Daarbij is aluminium een uiterst duurzaam 
materiaal: het kent een lange levensduur, is 
oneindig recycleerbaar, is niet milieubelastend en 
draagt bij tot het zuinig omgaan met onze energie. 

Maak kennis met de vele vormen, kleuren, 
functies en mogelijkheden!

Uw huis een aangenaam thuis
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