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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 Partner goed 
naar uw wensen en inventariseert uw smaak en 
uw behoeften. Samen met uw Partner kiest u voor 
vorm, kleur en design. Vind uw Schüco Partner 
door een bezoek aan onze website.

Laat u inspireren in een Schüco showroom

Wonen wordt puur genieten

Design ramen, deuren, schuifdeuren en vouwwanden voor uw woning

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevelsSchüco Nederland BV
Met een wereldwijd netwerk van partners, architecten, adviseurs, aannemers en investeerders creëert 
Schüco een duurzame gebouwenschil die is afgestemd op de behoeften van de gebruiker en in harmo-
nie is met natuur en technologie. De gevels voldoen niet alleen aan de hoogste eisen op het gebied van 
design, comfort en veiligheid. Ook wordt de CO2 uitstoot verminderd door een efficiënte omgang met 
energie zodat natuurlijke bronnen in stand blijven. Het bedrijf levert met haar divisies Metaal en Kunst-
stof producten op maat voor nieuwbouw en renovatie, ontworpen op de individuele behoeften van de 
gebruiker in alle klimaatzones. Met 4.800 medewerkers, 12.000 partners en een omzet van 1,5 miljard 
euro in 2013 is Schüco actief in 78 landen. Bezoek voor meer informatie www.schueco.nl

www.schueco.nl
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De kracht van goed design

Design bepaalt het karakter van uw woning. 
Met uw ramen kunt u dit verder accentueren. 
Daarom besteedt Schüco bij de ontwikke-
ling van haar producten veel tijd en aandacht 
aan vorm en kleur. Maar ook onze techniek is 
onderworpen aan design: bij ramen en deuren 
zijn de scharnieren mooi verborgen en zelfs zeer 

Hoogwaardige ramen en deuren voor iedere woonstijl

Of u nu een moderne, traditionele of klassieke woning heeft, bij Schüco vindt u hoogwaar-
dige oplossingen voor geïsoleerde aluminium ramen, deuren, schuifdeuren en vouwwanden. 
Altijd een passend design voor uw woonstijl. Laat u inspireren!

Design bepaalt de uitstraling van uw woning. Goed design is tijdloos en daarmee 
waardevast. Een goede investering en een lust voor het oog.

Ramen en deuren hebben grote impact op 
de vormgeving van uw woning: ze scheppen 
daglicht in uw woonruimtes, zorgen voor uitzicht 
en beschermen u tegelijkertijd tegen weersom-
standigheden en andere invloeden van bui-
tenaf. Maar er is zoveel meer! Denk aan design 
en comfort, geheel in lijn met uw wensen en 
ideeën.

2 Schüco Ramen en deuren

Onder architecten is het Duitse merk 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 om uw huis aan 
te passen? Dan is een bezoek aan een Schüco 
leverancier de eerste stap naar een waardevaste 
investering in puur woongenot.

grote raamoppervlakken kunnen wij voorzien 
van een slanke profilering. Ook in vorm en kleur 
zijn de mogelijkheden ongekend. Van strakke 
en moderne vormen tot rond en klassiek. Wilt 
u binnen een andere kleur kozijnen dan buiten? 
Bij Schüco bepaalt u de uitstraling van uw wo-
ning helemaal zelf.

Elegante slanke greepVerborgen scharnieren
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Uw veiligheid is onze topprioriteitBinnen en buiten worden één geheel

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

Schüco schuifdeuren zijn altijd eenvou-
dig en licht te bedienen en kunnen zelfs 
automatisch (e-slide) geopend worden. 
De lange levensduur en het uitmunten-

Thuis wilt u zich veilig voelen. Daarom zorgt 
Schüco voor een optimaal samenspel van fac-
toren die bijdragen aan uw veiligheid: het juiste 
materiaal en de beste sluittechnieken bieden 
optimaal weerstand tegen inbraakpogingen. 
Ook hier wordt veiligheid met technologisch 
design gecombineerd: deuren die automatisch 
vergrendelen bij dichttrekken, ramen waarvan 
u een signaal ontvangt als ze nog openstaan 
of toegangscontrole via fingerprint (optioneel). 
Kwalitatief hoogwaardige ramen en deuren, dat 
betekent een investering in uw veiligheid.

de design - eventueel zonder drempels 
- maken de schuifdeuren en vouwwan-
den tot een zeer aantrekkelijke investe-
ring waar u jaren plezier van heeft.

Toegang tot uw woning met fingerprintDeur vergrendelt automatisch bij dichttrekken
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Groen staat voor duurzaamGenieten van het daglicht

Daglicht heeft een positieve invloed op de mens 
én u krijgt het dagelijks cadeau. De juiste lichtin-
val kan uw ruimtes zelfs optisch sterk vergroten. 
Daarom kunt u bij Schüco kiezen voor unieke 
ramen, deuren en schuifpuien. Groot gedimen-
sioneerd, lichtdoorlatend en vanzelfsprekend 
uitstekend geïsoleerd.

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 recyclebaar.

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

Duurzaamheid is een verantwoordelijkheid voor iedereen. Met doordachte duurzame woningen 
leveren wij een bijdrage aan een schoner milieu.

Geniet van optimaal daglicht Comfortabel wonen Automatisch openen en sluiten 
van kiepramen

Goede ventilatie is belangrijk voor uw woning. 
Daarom heeft Schüco hiervoor diverse oplos-
singen. Zo kunnen we de toevoer van verse lucht 
volledig elektronisch regelen door uw ramen 
aan te sluiten op een domoticasysteem. Dat is 
comfort waar u iedere dag van geniet!


