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Program

Schüco

ASS 70 BE.VI

Bezbariérové PASK

ADS Simply Smart Design Edition

DCS a DCS Touch Display

Panorama design

FWS 35 PD

ASS 77 PD manual

FWS 60 CV



1951 – založení společnosti vyrábějící okenní výplně

60-tá léta – systémový dodavatel AL oken na německém trhu

70-tá léta – expanze na německém trhu

80-tá léta – celoevropská expanze, založení PVC-U divize 

90-tá léta – expanze na trhy mimo Evropu, založení solární divize

Od 2000 – koncept Energie2, automatizace systémů

4.800 zaměstnanců

12.000 partnerských firem

2 miliardy €

78 zemí světa

O společnosti

SCHÜCO INTERNATIONAL KG



O společnosti

SCHÜCO INTERNATIONAL KG



ASS 70 BE.VI

- subtilní fixní rám (max. š a v 3000x3000mm, křídlo do 300 kg)

- kolejnice v interiéru

- systémové řešení strukturálního rohu

- pouze 2 firmy v ČR – již dodáváno

- nelze v e-slide





Bezbariérové PASK 



Bezbariérové PASK 



Bezbariérové PASK 

- AWS 65,75 a 90.SI+

- max. váha křídla 150 kg

- max. rozměr křídla 1.700x2.800 mm

- vhodný pro nízkoenergetické stavby 

- cena cca. +20%  oproti variantě s 

prahem



ADS 90.SI SimplySmart Design Edition

5.575 řešení z 59 zemí



ADS 75 SimplySmart ADS 90 SimplySmart ADS 90.SI SimplySmart

Izolátor bez pěny

1 středové těsnění

Izolátor s pěnou

2 středová těsnění

ADS SimplySmart



5-komorový dutý profil

Redukovaný bimetalický efekt

Zřetelně vylepšená stabilita

Zvýšená trvanlivost

Výška křídla do 3.000 mm

ve standardním provedení

Posuvný spoj

Spoj pevný proti posuvu

ADS SimplySmart

Hybridní spoj: lepší stabilita



Zvýšená odrazivost

Princip se středovým těsněním ADS 75 SimplySmart:

• hodnota Uf až 1,6 W/m²K

Izolace drážky skla

Zdvojená izolační rovina

ADS 90 SimplySmart:

• hodnota Uf až 1,3 W/m²K

ADS 90.SI+ SimplySmart:

• hodnota Uf až 1,0 W/m²K

ADS SimplySmart

Tepelná izolace



Design

Design dveří pro nejvyšší požadavky luxusní výstavby

Innovationen 2015

Překryvné výplně

Integrované žlabové 

madlo: Kombinace

funkce a estetiky

Nepřímé osvětlení

Standardní geometrie 

profilů

Integrace DCS



ADS 90.SI SimplySmart design edition

- integrované madlo

- LED páska – studená bílá, teplá bílá

- kontinuální nebo řízení čidlem 





DCS a DCS Touch display



- integrace v profilu dveří

- modulární systém

- stylový design

- vyměnitelná designová lišta

- rychlá instalace

- jednotné míry modulů

- Decorglass - delší dodací    

lhůta ! – 6-8 týdnů

číslo domu

LED osvětlení

pohybové čidlo

zvonek

kamera

reproduktor

mikrofon

zvonek

kódová klávesnice

čtečka otisku prstů

čtečka karet

bezpečnostní tlačítko

manuální zámek

alarm

DCS



DCS



DCS 

- analogový systém

- plně integrovatelná varianta

- určený pro rodinné domy

- modulárně variabilní

DCS Touch display

- digitální systém

- plně integrovatelná varianta

- určený pro místa s více uživateli

- technicky nejpokročilejší řešení na trhu 



DCS a DCS Touch display



DCS 

a

DCS Touch display

- různé možnosti umístění

- oba varianty jsou na trhu 

jedinečné



Příklad využití



Důležité upozornění

POZOR komu a kam DCS nabízíte

někdy je nutné nesystémové dovybavení





PD – panorama design koncept

Fasáda FWS 35 PD Posuvný systém ASS 77 PD



FWS 35 PD

FWS 35 PD

FWS 50

FWS 60

Uf = 0,90 W/(m2K)

zasklení 3skla do 50mm

RC2

250 kg – max. zatížení příčky

400 kg u verze HD

hloubka – 65,85,105,125,150 mm

- vyvinut na základě požadavků 

architektů

- na trhu není podobný systém

- určeno pro použití i v residenčním 

segmentu 

- kompatibilní s FWS 50, FWS 60



FWS 35 PD



ASS 77 PD
- přes 100 realizací v ČR

- od 4Q/2017 nutná certifikace

- top produkt

- Dafe plast je nejzkušenějším 

dodavatelem v ČR

- nová manuální verze



ASS 77 PD



FWS 60 CV

FWS 35 PD

FWS 50

FWS 60 CV

Uf = 1,50 W/(m2K)

zasklení 3skla do 50mm

RC2

- skryté otvíravé prvky

- jedinečné řešení na trhu

- určeno především pro komerční 

výstavbu

- kompatibilní s FWS 35, FWS 50



FWS 60 CV





Přímá podpora
Webové stránky www.schueco.com



Přímá podpora
Youtube kanál www.youtube.com/user/schueco

Odborné konzultace 

u architektů a projektantů

Možnost konzultace u 

investora popř. stavebních 

firem



PREMIUM PARTNER je celoevropský koncept, který garantuje zákazníkovi profesionální 

přístup a výrobu oken a dveří SCHÜCO na nejvyšší možné úrovni 

 dodržení výrobních postupů 

 originální díly

 pravidelné školení výroby

 zkušené montážní týmy

 individuální zákaznický přístup 

 specializace na rezidenční zakázky 

 prémium reference





sklo

systém 

rámu

montáž

výroba

komunikace se 

zákazníkem

kování

servis



26.05.2017 Titel der Präsentation (Bearbeitung über "Ansicht > Kopf- und Fußzeile")39

Děkuji za pozornost

vmerka@schueco.com

602 313 556


