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Alumiini on ... 
… erittäin pitkäikäinen materiaali, jonka muotoilussa voidaan 
käyttää lähes rajattomasti erilaisia värejä ja pintaratkaisuja. ... 
äärimmäisen lujaa ja kestävää. ... erityisen käyttökelpoista, kun 
huoneisiin luodaan valoa suurilla liukuovilla.

Liuku- ja liukutaittojärjestelmät
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„Meidän liukuovet 
ovat paljon 

isompia kuin minä, 
sillä ne ovat 

lujaa alumiinia.“
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Tilantuntua Schücon liukujärjestelmien avulla

Auringonvalo antaa elinvoimaa 
ja luo hyvää mieltä. Alumiiniset 
liuku- ja taitto-ovet auttavat 
auringonvalon hyödyntämisessä. 
Alumiini on erittäin vakaata mate-
riaalia, josta voidaan muotoilla 
siroprofiilisia, suuria lasipintoja 
sisältäviä rakenteita. Näin huo-
neista saadaan mahdollisimman 
valoisia.

Eikö olisikin mukavaa laajentaa 
joskus asuin- tai työtilaansa 
muutamalla kädenliikkeellä? 
Tehokkaasti lämpöeristetyt 
liuku- ja taitto-ovet luovat tilan-
tuntua: talvipuutarha yhdistyy 
puutarhaan, parveke ja terassi 

laajentavat asuintilaa. Schücon 
eristämättömät liukujärjestelmät 
puolestaan tarjoavat runsaasti 
uusia toteutusvaihtoehtoja sisä-
tiloihin. Edellä mainitut järjestel-
mät on suunniteltu siten, että ne 
voidaan yhdistää saumattomasti 
keskenään.

Edut
• Kevytkulkuinen 
• Tilaa säästävä
• Murtovarma 
• Erilaisia avautumistyyppejä
• Runsas värivalikoima

Valo ja tila lisäävät hyvinvointia

Liuku- ja liukutaittojärjestelmät
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Talvipuutarhat 
liukuelementti yhdistää kodin ja puutarhan 

Kullakin meistä on omat ajatuk-
sensa rakentamisen ja remon-
toinnin suhteen – Schücon liuku- 
ja taitto-ovien avulla voidaan 
toteuttaa lähestulkoon kaikki 
rakentamiseen liittyvät ideat. 
Ei enää tilaa vieviä ovilehtiä, 
jotka ulottuvat huonetilaan eikä 
ikkunankarmeja, jotka ryöstävät 
avautuessaan arvokasta sisätilaa. 
Lasipinta liukuu sivuun täysin 
vaivatta ja häivyttää sisä- ja ulko-
tilojen välisen rajan

Liukuovet 
esteetön pääsy parvekkeelle ja terassille

Nosto-liukuovet
loihtivat valoa asuintiloihin
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Energia on ... 
… sitä, että tiiviit ovet pitävät talvisin kylmän ja kesällä helteen
loitolla. … hyvää omatuntoa lämmityksen suhteen. … 
ilmastointikustannusten säästämistä korkeissa ulkoilman 
lämpötiloissa.

„Meidän iskä puhuu 
aina vain energian 

säästämisestä.
Jopa liukuovemme
ovat tajunneet sen.“
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Energian säästäminen ei tarkoita 
pelkästään ilmastonsuojelua, 
vaan myös rahan säästämistä. 
Se kiinnostaa taatusti rakennut-
tajia näinä aikoina, kun ener-
giakustannukset kohoavat koko 
ajan kiihtyvällä vauhdilla.

Liuku- ja taitto-ovien on täy-
tettävä korkeat laatuvaatimukset 
lämmöneristyksen suhteen. 
Vaatimukset ovat erityisen tiuk-
koja, kun on kyse suuripintaisista 
rakenteista. Tämä lisää asumis-
mukavuutta, koska huoneiden 
lämpötila pysyy tasaisen miel-
lyttävänä, ja samalla säästetään 
arvokasta energiaa ja selvää 
rahaa. Eikä se koske ainoastaan 
kylmiä säitä, vaan myös heltei-
siä kesäpäiviä. Järjestelmä pitää 
näet kuumuuden loitolla ja 
vähentää huomattavasti ilmas-
tointikuluja.

Täydellinen yhdistelmä -
optimaaliset asuinolosuhteet ja 
valtava energiansäästöpoten-
tiaali.

Energiansäästö

Energiansäästöä
lämpöeristetyillä

liukujärjestelmillä
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l

l

l

l

Karmi- ja puiteprofiilien vaahtoläm-
pökatkot takaavat parhaan mahdolli-
sen lämmöneristyksen

Muoviset onteloprofiilit lisäävät 
vakautta ja lämmöneristystä

Kapeat näkyvät leveydet suurissa 
puitteissa lisäävät läpinäkyvyyttä

Matalat kynnykset lisäävät muka-
vuutta ja vähentävät esteitä

l

l

Tehokkaasti lämpöeristetty liukuovijärjestelmä  –
Schüco ASS 70.HI (Aluminium Sliding System) 

Lämpökatkoilla eristetyt alumiini-
profiilit ovat varustettu lisäeris-
teellä ja tehokkailla tiivisteillä. 
Kun mukaan liitetään vielä kor-
kealaatuinen eristyslasi, saadaan 
parhaat mahdolliset tulokset läm-
möneristyksen suhteen.
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Design on ... 
… toiminnallisuuden, muodon, värin ja tekniikan yhdistämistä.  
… sitä, että liukuovet voidaan yhdistää harmonisesti Schücon 
ikkunoihin. … sellaista, jota katselee mielellään vielä 20 vuoden 
kuluttuakin. … näkyvää yksilöllisyyttä. 

„Liukuoviemme
läpi näyttää
maailma 
kauniilta.

Kuten myöskin 
liukuovemme.“
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Monipuolisia avautumisvaihtoehtoja

Tarvitaanko ovea, joka liukuu tar-
vittaessa helposti sivuun ja jonka 
elementtileveydestä avautuu 
jopa kaksi kolmasosaa? Schücon 
liukuovet liukuvat lähes äänet-
tömästi ruostumattomasta teräk-
sestä valmistetuilla liukukiskoilla.  

Kaikki liukuelementit liikkuvat 
yhdessä tasossa ilman häi-
ritseviä, huonetilaan ulottuvia 
puitteita. Schücon liukuovet 
tarjoavat paljon mahdollisuuksia 
sisustusideoiden toteuttamiselle. 
Jopa kuutta eri lasitettua kehys-
mallia voidaan yhdistellä tarpeen 
mukaan keskenään. 

Liukuelementit sopivat erittäin 
hyvin myös läpinäkyväksi ja 
joustavaksi tilanjakajaksi sisäti-
loissa. 
Värivalikoima on niin iso, että 
sisustukseen sopiva värisävy löy-
tyy aivan varmasti.

Liukuelementtejä  
oviin

Suuret lasipinnat luovat arkkitehtonista ilmettä

Läpinäkyvä kulkuväylä
ulkotiloihin

Schücon liukuovijärjestelmät 
vakuuttavat täydellisellä toimin-
nallisuudellaan ja tarjoavat 
samalla runsaasti muotoilu-
vaihtoehtoja monipuolisten 
avautumistyyppien ansiosta: 
• liukuovet
• nosto-liukuovet
• sivuliuku-kippi-ovet (PASK) 
• liukutaitto-ovet
 

Runsaan väri- ja profiilivali-
koiman ansiosta läpinäkyvät 
liukurakenteet voidaan mu-
kauttaa täydellisesti talon tai tal-
vipuutarhan arkkitehtuuriin. 
Näin saadaan aikaan harmoninen 
kokonaisvaikutelma, ja tiettyjä 
osia korostamalla kokonai-
suuteen voidaan loihtia uutta 
ilmettä.
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Koti vehreydessä – 
liukuelementeillä      

lisää mukavuuutta

Alumiiniprofiililla varustettuja 
nosto-liukuovia on yllättävän 
helppo liikutella. Suljettuina ovet 
ovat täydellisen tiiviitä ja tarjoa-
vat siten parhaan mahdollisen 
lämmön- ja äänieristyksen. Sen 
lisäksi niiden murtosuojaus takaa 
turvallisuuden.

Nosto-liukuovet voidaan avata 
sivulta tai keskeltä. Jopa kolme 
rinnakkaista liukukiskoa mahdol-
listavat sen, että ovet avautuvat 
laajasti. Niinpä ne sopivat mai-
niosti suurikokoisiin lasirakennel-
miin, kuten talvipuutarhoihin.

Valoisa talvipuutarha 
nosto-liukuovea käyttäen

Loft-asunto
upealla näköalalla

Nosto-liukuovet
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PASK-ovi  
talvipuutarhassa

PASK-ovi
avattuna

PASK-ovi 
suljettuna

PASK-ovi 
kippiasennossa

Sivuliuku-kippi-ovet (PASK)

PASK-ovella tarkoitetaan sivu-
liuku-kippi-ovea. Liukuoven ja 
sivualasaranoidun ikkunan yh-
distelmä tarjoaa käyttömuka-
vuutta ja helppokäyttöisyyttä. 
Tuuletusta varten PASK-
lasiovista voidaan joko kipata 
pelkkä puite tai avata koko lasi-
pinta.

Ulkopuolelta elegantisti tasa-
huulletut ja sisäpuolelta huulletut 
PASK-puitteet on istutettu ke-
hyselementteihin, jotka ovat 
erittäin tiiviitä.
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Schücon liukutaitto-ovet ovat
todellisia tilaihmeitä. Niiden 
avulla kokonaisia lasiseiniä 
voidaan avata lähes kokonaan. 
Yksittäiset elementit yksinker-
taisesti taitetaan kapeiksi pake-
teiksi – nopeaa ja tilaa säästävää. 
Käyttötarpeen mukaan tarjolla on 
kaksi vaihtoehtoa: 

Liukutaitto-ovet ulkotiloihin
Tämän lämpöeristetyn oven 
puitepaketit on erittäin helppo 
taittaa sisään- tai ulospäin tai lii-
kuttaa oikealle ja/tai vasemmalle. 
Puitteet liukuvat lähes äänet-
tömästi liukukiskoilla. Ne kulke-
vat vakaasti sekä oven ylä- että 
alaosassa. Näin ulko- ja sisätilat 
voidaan yhdistää saumattomasti 
toisiinsa.

Eristämättömät liukutaitto-
ovet sisätiloihin
Jos ei tarvita ylimääräistä läm-
möneristystä, silloin paras 
vaihtoehto on eristämätön 
liukutaitto-ovi. Asuin- ja työtilo-
ja voidaan laajentaa avaamalla 
ovielementti kokonaan.

Liukutaitto-ovet

Liukutaitto-ovet

Ovien ja ikkunoiden värimaailma 
tarjoaa rajattomat mahdolli-
suudet.

Profiilien pinnat voivat olla erivä-
risiä rakennuksen sisä- ja 
ulkopuolella, jolloin voidaan 
toteuttaa yksilöllisiä toiveita.

Schücon asiantuntijat tarjoavat 
mielellään apua.

www.schueco.de/virtual_home 
Täällä voit muun muassa koota 
ja yhdistellä värejä virtuaalisessa 
talossa.

Rajaton värivalikoima kaikille 
liukuovijärjestelmille
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Mukavuus on ... 
… sitä, että suuret ja raskaat ovet pystytään avaamaan ja sul-
kemaan yhdellä napinpainalluksella.  … sitä, että yhdellä sil-
mäyksellä näkee, onko kaikki kodin ovet lukittu. … sitä, että 
integroitu sormenjälkitunnistin huolehtii siitä, ettei kukaan jää 
vahingossa lukon taakse.
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„Minä osaan
jo sulkea ovet
kuten aikuiset!
Ja vaikka

pikkusormella!“



Schüco e-slide – 
mukava tapa käyttää liukuovia

Toimii napinpainalluksella
Mitä helpompi nosto-liukuovia 
on liikutella, sitä mukavampi 
niitä on käyttää. Siksi Schüco on 
kehittänyt e-slide-tekniikan. Sen 
avulla jopa 250 kg:n painoisia 
puitteita tai 3 x 3 metrin kokoisia 
elementtejä voidaan liikutella 
täysin automaattisesti, erittäin 
hiljaisesti ja nopeasti. Varsinkin 
lapset, vanhukset ja vammaiset 
osaavat varmasti arvostaa tätä 
ominaisuutta. Piilotettua e-slide-
automatiikkaa käytetään puittee-
seen sijoitetun näppäimistön tai 
ulkoisen käyttökytkimen avulla 

tai keskitetysti rakennusauto-
maation kautta. Kuulostaako 
monimutkaiselta? Käyttö on niin 
helppoa, ettei virheitä oikeas-
taan voi tehdä.

Schüco e-slidea on saatavana 
täysautomaattisena versiona 
liuku- ja nosto-liukujärjestelmille. 
„Älykkään“ ohjelmiston ansiosta 
e-slide-käyttökoneistossa on 
sisäänrakennettu kiinnijuuttumi-
sen estotoiminto.

Hienostunut design
yhdistettynä älykkää-
seen tekniikkaan  

Helppo käyttää
yksi napinpainallus

Sormenjälki-tunnistin
varmaan lukitukseen ulkoa käsin

Ei enää lukon taakse
Oletko jäänyt joskus vahingossa 
parvekkeen tai terassin oven 
taakse? Se voidaan estää sor-
menjälkitunnistimella. Tämä ovi-
profiiliin integroitu biometrinen
järjestelmä toimii siten, että 
sormea liikutetaan termisen 
lukulaitteen päällä, jolloin nosto-
liukuovi avautuu automaatti-
sesti. Ensin sormenjälki täytyy 
tietenkin tallentaa järjestelmään. 

Liuku- ja liukutaittojärjestelmät

Järjestelmä suojaa hyvin kutsu-
mattomilta vierailta, sillä sitä ei 
voi peukaloida.

 20 Schüco



Schüco 21Liuku- ja liukutaittojärjestelmät

Schüco ControlPanel automatisoi ovien ohjauksen –
älykkäästi, turvallisesti ja mukavasti  

Tältä näyttää nykyaikainen ovien 
ohjausjärjestelmä: 
Ovet avataan ja suljetaan helposti 
napinpainalluksella. 
Koska Schüco ControlPanel on 
integroitu rakennusautomaatioon, 
avaamista ja sulkemista voidaan 
säädellä automaattisesti ja aika-
ohjatusti. 
Tätä ohjausta voidaan luonnolli-
sesti soveltaa myös ikkunoihin. 

Sääanturi sulkee avautuvat ele-
mentit automaattisesti heti, kun 
sää muuttuu epävakaiseksi. 
CO2-anturit auttavat pitämään 
huoneilman raikkaana. Kesällä 
ovet ja ikkunat voidaan ajastaa 
avautumaan öisin, jotta sisäläm-
pötila pysyy miellyttävänä. 
Talvisin taas Schüco ControlPanel 
huolehtii säännöllisestä tuuletuk-
sesta. Lämmitys suljetaan tuule-
tuksen ajaksi. 

Luonnollinen tuuletus 
Yksittäisten elementtien 
tai elementtiryhmien 
avaaminen ja sulkeminen

Valo ja varjo
• Yksittäisten auringonsuoja-elementti-

en tai -ryhmien nosto ja lasku
• Valaisupisteiden tai -ryhmien päälle 

ja pois päältä kytkentä

Ilmasto
Lämpötilanäyttö ja 
lämpötilan tavoitear-
vojen asettaminen

Turvallisuus
Ovien lukitseminen
ja avaaminen

Tietoja
• Kaikkien avautuvien elementtien
 tilannetiedot
• Internet-uutisten haku

Omat toiminnot
Käyttäjän itsensä vapaasti mää-
ritettyjä toimintoja varten esim. 
ajoitettu tuuletus, valaistus tai 
läsnäolo

Kellonaika

l

l

l l
l l

l

Kotoa poistuttaessa järjestelmä 
näyttää kaikki sulkemattomat 
ovet ja ikkunat ja ne voidaan 
haluttaessa sulkea napin-
painalluksella. Kaikkia Schüco 
ControlPanelin toimintoja voidaan 
myös etäohjata. Näin on mah-
dollista laittaa tuuletus päälle jo 
vaikkapa kotimatkalla.
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Turvallisuus on ... 
... tunne siitä, että kotonaan on suojassa. ... tekniikkaa, joka ei näy 
puitteissa. ... sitä, etteivät sormet jää elementtien väliin. ...  
kun liukuovet sulkeutuvat ja avautuvat automaattisesti. ... 
varmuus siitä, että kaikki liukuovet ovat todella suljettuja. ... 
asia, joka alentaa vakuutusmaksuja.
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„Maailmassa on 
hurjan paljon 
ilkeitä rosvoja. 

Mutta meidän ovet 
pitää ne loitolla!“



Sisäänrakennettua turvaa 

Turvaa kellon ympäri

Schücon alumiinisten liukujär-
jestelmien avulla voidaan 
toteuttaa lähes kaikki toimi-
vuuteen, mukavuuteen ja muo-
toiluun liittyvät toiveet. Samalla 
otetaan huomioon myös tiukat 
turvallisuusvaatimukset.
 
Yksi alumiiniprofiilien konkreetti-
nen etu on materiaalin lujuus, 
joka antaa rakenteille hyvän mur-
tosuojan. Murtosuoja voi olla 
liukuovijärjestelmien varusteluta-
sosta riippuen jopa suojaluokan 2 
(WK2) vaatimusten mukainen.

Myös moottorikäyttöisille liuku-
elementeille löytyy sopiva turva-
järjestelmä: Schüco e-slidessa on 
älykkään ohjelmiston ansiosta 
luotettava kiinnijuuttumisen esto-
toiminto. Se huolehtii siitä, että 

puite peruuttaa heti, jos se tör-
mää esteeseen, kuten ihmiseen 
tai esineeseen. Lisävarusteena on 
saatavana myös infrapuna-anturi, 
joka tunnistaa mahdollisen 
esteen jo välimatkan päästä.

 24 Schüco Liuku- ja liukutaittojärjestelmät

WK1 

Tämän suojaluokan rakenneosat 
suojaavat fyysiseltä väkivallalta, 
kuten potkimiselta, päälle hyppää-
miseltä, olkapäällä työntämiseltä, 
puskemiselta ja repimiseltä. Nämä 
rakenneosat tarjoavat vain vähän 
suojaa nostovälineitä vastaan.

WK2

Satunnainen rikoksentekijä yrittää 
murtautua suljettuun ja lukittuun 
rakennuksen osaan käyttäen 
yksinkertaisia työkaluja, kuten 
ruuvimeisseliä, pihtejä ja kiiloja.

WK3

Rikoksentekijä käyttää lisäksi 
jotain toista työkalua, kuten 
ruuvimeisseliä ja sorkkarautaa 
yrittäessään murtautua suljettuun 
ja lukittuun rakennuksen osaan.

Murtosuojauksen suojaluokat



Avaamisen ja 
sulkemisen valvonta
Schüco tarjoaa myös integroidun 
avaamisen ja sulkemisen valvon-
tajärjestelmän, jolla voidaan var-
mistaa, että ovet ovat varmasti
kiinni kodista poistuttaessa. Se 
sisältää myös liittymän, jolla se 
voidaan liittää rakennusauto-
maatioon. Valvontajärjestelmä 
voidaan myös yhdistää hälytys-
järjestelmiin. Näin kodin ja per-
heen turvallisuutta voidaan lisätä 
omien tarpeiden mukaan.

Liuku- ja liukutaittojärjestelmät Schüco 25

Integroitu avaamisen- ja 
sulkemisen valvontajärjes-

telmä lisää turvallisuutta
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Schücon alumiiniset liuku- ja liukutaittojärjestelmät

Järjestelmät Puitekoot: Maksimi Näkyvä- Karmin Lasin paksuus Suoja- Liukukis- Helat
 maks.leveys / puite- leveys rakenne-  luokka kojen 
 korkeus paino  syvyys   lukumäärä
Liukuelementit
ovet ja ikkunat
eristetty
ASS 100 PS.HI 2000 mm1)  / 180 kg 74 / 200 mm alkaen 70 mm 24 – 52 mm  1 käyttökahva
 3000 mm2)

ASS 50 3000 mm1)  / 300 kg alkaen 94 mm alkaen 120 mm 8 – 32 mm WK2 1, 2 tai 3 liukukahva /
 3000 mm2)       käsikahva
eristämätön
ASS 32.NI 1400 mm1)  / 90 kg alkaen 70 mm alkaen 65 mm 4 – 18 mm  1, 2 tai 3 käyttökahva /
 3000 mm2)       haka
ASS 28 SC.NI 1800 mm1)  / 160 kg alkaen 35 mm alkaen 50 mm 6 ja 20 mm  1, 2 tai 3 käyttökahva/ haka/
 2500 mm2)       käsikahva
ASS 32 SC.NI 1800 mm1)/ 160 kg alkaen 35 mm alkaen 50 mm 6 – 8 ja 24 mm  1, 2 tai 3 käyttökahva/ haka/
 2500 mm2)       käsikahva
ASS 50.NI 3000 mm1)/ 150 kg alkaen 99 mm alkaen 120 mm 8 – 32 mm  2 liukukahva /
 3000 mm2)       käsikahva
Nosto- liukuelementit
ovet ja ikkunat
eristetty
ASS 50 3000 mm1)  / 300 kg alkaen 94 mm alkaen 120 mm 8 – 32 mm WK2 1, 2 tai 3 käsikampi
 3000 mm2)       
ASS 70.HI 3000 mm1)  / 300 kg alkaen 108 mm 160 mm 52 mm asti WK2 2 käsikampi
 3000 mm2)       
eristämätön
ASS 50.NI 3000 mm1)/ 150 kg alkaen 99 mm 120 mm 8 – 32 mm  2 käsikampi
 3000 mm2)       
Sivuliuku-kippi-ovet
 PASK
yhteensopiva kaikkien sarjasta sarjasta sarjasta sarjasta sarjasta sarjasta 1 ovenkahva/
AWS -ikkunoiden kanssa riippuen riippuen riippuen riippuen riippuen riippuen  PASK-käsivipu/
 2200 mm1)  / 200 kg alk. 84,5 mm alkaen 50 mm   67 mm asti WK2 asti  käsikampi  
 2500 mm2)        
Liukutaitto-ovet
eristetty
ASS 70 FD 1200 mm1)  / 100 kg alkaen 60 mm 70 mm 6 – 45 mm WK2  ovenkahva /
 3000 mm2)       taittokahva /  
        ikkunankahva
eristämätön
ASS 50 FD.NI 1000 mm1)  / 55 kg alkaen 66 mm 50 mm 8 – 30 mm   ovenkahva /
 2200 mm2)       taittokahva

1) puitekorkeuden mukaan 2) puiteleveyden mukaan

Liukuovien käsikahvat

käsikahva  
vain sisä-
puolella

lukkopesän 
ja upotetun 
sormivetimen 
kanssa

lukkopesä sisä- 
ja ulkopuolella

PASK-ikkunoiden ja -ovien käsikahvat

PASK-ovet 
kammiomeka-
nismilla

lukkopesällä 
130 kg asti

PASK-ovet
200 kg asti

PASK-ovet 
lukittava

Nosto-liukuovien käsikammet

upotettu 
sormivedin 
ulkopuo-
lella

lukkopesällä 
ja upotetulla 
sormiveti-
mellä

lukkopesä 
sisä- ja ulko-
puolella

irroi-
tettava

PASK: sivuliuku-kippi-ovi 

Kahvojen designmallisto
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Schüco – osoite ikkunoille ja 
aurinkoenergialle

Schücon järjestelmäkonsepti takaa rakennuttajille 
täydellisen ja saumattomasti yhteensovitetun tuote-
valikoiman julkisivun kaikkia osia varten:

•   Ikkunat ja ikkunaovet  
PVC-muovista, alumiinista ja teräksestä 

• Ulko-ovet  
alumiinista ja PVC-muovista

• Murtosuoja-, palosuoja- ja 
 tuuletusjärjestelmät
• Kaihdinjärjestelmät  
• Sähköiset ikkunoiden ja kaihdinten 
 ohjausjärjestelmät 
• Talvipuutarhat ja tarvikkeet
• Parvekkeet ja tarvikkeet  
• Katokset  
• Aurinkolämpö ja aurinkosähkö

energiansäästön, varustelutason 
ja designin suhteen, ja niiden 
avulla voidaan toteuttaa erilaisia 
yksilöllisiä ratkaisuja. Kaikki ele-
mentit voidaan myös yhdistää 
helposti Schücon kaikkien mui-
den järjestelmien, kuten ikkunoi-
den ja talvipuutarhojen kanssa.

Korkeatasoista asumismukavuutta

Alumiiniset liuku- ja 
taitto-ovet

Schücon alumiiniset liuku- ja 
liukutaitto-ovet ovet erittäin 
monipuolisia:
niillä voi loihtia uutta ilmettä 
terassien ja parvekkeiden kulku-
väylinä sekä sisätilojen läpinäky-
vinä tilanjakajina. Liuku- ja liuku-
taitto-ovet ovat huippuluokkaa

Schüco tukee ja hyödyntää seuraavia aloitteita:

Muovi hyötyjätteen 
kierrätyksessä

Alumiini ja ympäristö ikkuna- 
ja julkisivurakentamisessa

Kaikille Schücon alumiini-, teräs- ja PVC-järjestelmille 

sekä aurinkojärjestelmille on tyypillistä rakenteellinen 

varmuus ja suvereeni huippulaatu. Täydellisyyden 

tavoittelu, tiimityö ja yritysdynamiikka määräävät 

tuloksen. Yhteistyö McLaren Mercedes Teamin kanssa 

symboloi Schüco Internationalin johtavaa asemaa ja 

velvoittaa ylläpitämään sitä.


