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Vinterhager og hagestuer

Åpne hjemmet ditt og nyt friheten og det naturlige lyset. Vi har løsninger både for 
deg som drømmer om en hvit jul i en isolert vinterhage og for deg som ønsker å 
forlenge sommersesongen med et uterom. Uansett hva du velger er du garantert 
mye D-vitaminer og herlige sommerkvelder.

God arkitektur skapes gjennom behov. Dine behov. Vi hos Schüco hjelper deg  
med å skape bokvalitet utover det vanlige og tilbyr fleksible løsninger for moderne 
hjem med personlighet. Produktene produseres og skreddersys av utvalgte partnere 
i din nærhet, som bistår deg med profesjonell rådgivning og service hele veien fra 
tegning til ferdig montert produkt.

Norsk håndverk. Tysk kvalitet. 
Schücos produkter produseres av aluminiumsprofiler. Aluminium er 
et vedlikeholdsfritt materiale med lang holdbarhet. Med fritt valg 
av størrelse, funksjon og farge skaper du ditt personlige uttrykk og 
kan nyte hverdagen med smart og veldesignet tilbehør. Du vil 
merke forskjellen. Eksempelvis når du med innebygd myggnetting
uforstyrret nyter den lune sommerkvelden eller åpner en hel 
glassvegg med smarttelefonen. Du får en unik kombinasjon av 
internasjonalt design, tysk kvalitet og norsk produksjon.

Velkommen!

Glass og aluminium Vinterhager og hagestuer
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Vinterhage for året-rundt-bruk 
Nyt følelsen av å være ute året rundt. 
Med vår aluminiumkonstruksjon får 
du et ekstra rom å bo i. Den høyisolerte 
vinterhagen består av et glasstak og 
stabile aluminiumstolper som komplet-
teres med store vinduer og skyve- eller 
foldedører. Designet passer alle typer 
hus og du velger selv størrelse, farge og 
funksjon. På varme sommerdager kan 
det for eksempel være godt med auto-
matisk lufting og solskjerming, mens 
du mot kvelden effektivt stenger 
insektene ute med en myggnetting 
integrert i konstruksjonen. De stabile 
aluminiumstolpene er vedlikeholdsfrie 
og for at du ikke skal behøve å arbeide 
i ferien har vi konstruert taket slik at det 
nærmest er selvrensende.

Hagestue og terrassetak 
for en lang sommer 
Få mest mulig ut av den norske 
sommeren og nyt grillmaten uavhengig 
av været! Vi nordboere har kun noen 
måneder til å samle D-vitaminer. Øk 
inntaket med en skreddersydd hagestue. 
Ditt valg av isoleringsgrad bestemmer 
hvor lenge du vil at sommeren skal vare 
og konstruksjonstypen avgjør hvor nær 
naturen du kommer. Planlegg uterommet 
ditt sammen med en Schüco partner for 
at det skal passe akkurat din byggestil 
og dine behov. De bistår deg med 
rådgivning hele veien fra skisse til 
ferdig montasje.

Luftig uterom med skyvedørssystem. 

Fullisolert vinterhage med integrerte vinduer.  

Terrassetak i aluminium tilpasses behov og bolig. 

Vinterhage med integrert solskjerming i glasset.  
Denne smarte solstyringen kan oppnås ved 
anvendelse av elektrokrome glass. De elektrokrome 
glassene i vinduer tilbyr en dynamisk regulering av 
solstrålingen gjennom vindusglass ved påsetting av 
elektrisk spenning. Foto: Adam Stirling/Glass&Fasade 

Egenskaper
• Høyisolert konstruksjon
• Kompletteres med valgfrie vinduer 
 og skyve- eller foldedører
• Lang holdbarhet takket være 
 pulverlakkerte aluminiumprofiler
• Takhelning 7–45°
• Integrert takrenne i to utførelser
• Stort tilbud av designtilbehør som 

takvinduer, ventilasjonsløsninger, 
 nedløpsrør, solskjerming og 
 automatisert styring 
• Elokseres eller lakkeres i valgfri 
 farge med mulighet til ulik farge 
 innvendig og utvendig

Vinterhager og hagestuer Vinterhager og hagestuer

Egenskaper
• Isoleringsgrad avhenger av ønsket 

lengde på sommersesong
• Skreddersydd konstruksjon som 
 passer din byggestil, enten som  

terrassetak eller som tett hagestue
• Stort utvalg av skyve-, heve/skyve- 
 og foldedører, vinduer, takvinduer, 

glassfasader og glasstak
• Bredt sortiment av tilbehør som  

håndtak, beslag, myggnetting, 
drenering, nedløpsrør, ventilasjons-
løsninger, solskjerming og automati-
sert styring

• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge 
med mulighet for ulik farge inn- og 
utvendig.
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Vinduer for det livsnødvendige lyset  

Det finnes få ting vi mennesker trenger mer enn dagslyset. Med dagens 
velisolerte vinduer kan du med god samvittighet la lyset flomme. For deg som 
pusser opp finnes det dessuten mye penger å spare gjennom å bytte til moderne 
vindusløsninger. I tillegg til å senke oppvarmingskostnadene bidrar et vindusbytte 
i høyeste grad til å øke verdien på eiendommen din. Vi tilbyr deg vinduer som 
passer din stil og utstyrer de med de egenskapene du ønsker. Vinduene er 
dessuten funksjonelle, vedlikeholdsvennlige og har lang holdbarhet.

Passivhusvinduer for komfort og miljø
Schüco har smarte, fine og superisolerte 
passivhusvinduer for deg som vil beskytte 
miljøet og redusere driftskostnadene uten å 
redusere vindusstørrelsen. Isoleringen og den 
svært gode tettheten hindrer varmetapet og 
oppnår den høyeste klassifiseringen innen 
slagregntetthet og lufttetthet. Vinduene kan 
automatiseres og utstyres med flere åpnings-
typer samt konstrueres med innbruddsikkerhet.

Egenskaper
• Passivhussertifisert vinduskonstruksjon med 

superisolering (SI)
• Valgfritt nivå på innbruddssikring
• God slagregntetthet, lufttetthet og lydisolering
• Stort utvalg av beslag og tilbehør, samt 
 automatiserte løsninger som kan styres 

med fjernkontroll eller smarttelefon
• Kompatibel med Schüco dørserie
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

Vinduer Vinduer

Mørke vinduer i aluminium skaper et stramt og stilrent uttrykk.
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Vinduer med skjult åpningsramme for 
slankt design
Dette er vindustypen for deg som ønsker et 
personlig hjem med utstråling. Med valget av 
vindusdesign påvirker du husets formspråk og 
med gjennomtenkte tekniske løsninger forenkler 
du din hverdag. Moderne materialer som glass 
og aluminium, er vedlikeholdsvennlige med lang 
holdbarhet og utgjør en spennende kontrast til 
blant annet tre. Det stilrene, stramme lar utsikten 
tale og gir plass til det personlige uttrykket. 

Vinduer med skjult åpningsramme, såkalte 
blokkvindu, gir størst mulig glassflate og skjuler 
åpningsvinduets rammer fra utsiden, noe som 
harmoniserer godt med faste glassfelt. På tross 
av det smale utseende kan de konstrueres både 
superisolert på passivhusnivå og innbruddhem-
mende opp til motstandsklasse RC2.

Vinduer med synlig åpningsramme
Et stilrent og moderne utseende passer like 
godt i skjærgården som i bysentrum. Schücos 
aluminiumsvinduer med synlig åpningsramme 
finnes i tre utførelser og med et bredt sortiment av 
godt utformede håndtak og beslag tilgjengelig.

Egenskaper
• Super- eller høyisolert med Uw-verdier 

ned til passivhusnivå.
• Smekkert design med enhetlig utside for 

fastfelt og åpningselementer
• Åpningsvinduer i store formater 
• Bra og sikker luftefunksjon
• Innadslående bunnhengslet vindu for enkel og 

barnesikker lufting, forhindrer regnvann fra å 
ta seg inn samt sikrer mot innbrudd

• God lydisolering, slagregn- og lufttetthet
• God innbruddssikkerhet
• Stort utvalg av håndtak, beslag og tilbehør 

som motorstyring via fjernkontroll eller 
 smarttelefon
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

Egenskaper
• Høyisolerte vinduer 
• Smale, synlige vindusprofiler i tre ulike 
 designserier
• God lydisolering, slagregn- og lufttetthet
• Svært god innbruddssikkerhet
• Enhetlig designlinje og et stort utvalg av 
 profiler, håndtak og beslag
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

Vinduer Vinduer

Vindu Schüco AWS BS med skjult åpningsramme. Villa tegnet av arkitekt Tommie Wilhelmsen med vindu Schüco AWS med synlig åpningsramme. Fotograf: Markus Johansson /BITMAP
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Fasader og glasstak for store 
vinduspartier med maksimalt 
dagslysinnslipp 
Noen ganger er det ikke nok vinduer. 
Ønsker du veldig store glassfelt anbefaler 
vi deg å velge en av våre glassfasader 
eller glasstakkonstruksjoner. Disse finnes i 
en mengde utførelser og isoleringsgrader, 
fra uisolert for innvendige glassvegger 
eller enklere uterom til superisolert eller 
passivhusisolert for yttervegg. 

Du kan velge varme glass, screentrykte 
glass eller integrere egenskaper som selv-
rensing eller solceller. Et godt alternativ  
er å kombinere faste partier med etasje-
høye åpningsvinduer i vindusbånd og 
å kombinere solskjermingen direkte i 
konstruksjonen. 

Ta vare på utsikten med glassfasader

Lev livet under trekronene eller nyt byens nattlige silhuett. Ved å ta inn omgivelsene 
skaper du både plass og personlig innramming og kan nyte naturens forandringer. 
Våkne av at solens første stråler kiler deg på nesen og sovne til gåtefullt måneskinn. 
Med glass i storformat knyttes inne og ute sammen til en harmonisk helhet.

Egenskaper
• Isoleringsgrad etter ønske, fra uisolert 

for innvendige vegger til passivhus-
sertifisert for yttervegg

• Sammenhengende designlinje for 
hele bygningsskallet gjør at fasader, 
vinduer og dører harmoniserer

• Valgfrie størrelser, takket være 
 utvendig glassing 
•  Valgfri farge med mulighet for ulike 

farger innvendig og utvendig
• God innbruddssikring
• Lydisolering og tetthet tilpasset dine 

behov

Glassfasader Glassfasader

Glassfasaden FWS kan brukes i de fleste prosjekter, selv ved kysten og på fjellet.

Glassfasade Schüco FWS med svært slanke profiler. 



Schüco14 Schüco 15

Nærhet til naturen med Panorama Design

Panorama skyvedøren ASS 77 PD har vunnet en rekke utmerkelser, 
blant annet Red dot design award, Best of the best i kategorien 
Interior design.

Panorama skyvedører, 
for deg som vil ha alt
Den prisbelønte panorama skyvedøren er 
utviklet for deg som bare er tilfreds med 
det aller siste og beste innen teknologi og 
design. Døren kombinerer maksimalt inn-
slipp av lys med et minimalistisk uttrykk og 
om ønskelig passivhusegenskaper. Synlige 
karmer er i denne produktfamilien historie. 
Her åpnes døren automatisk og er utrustet 
med skjult motorstyring og skjult lås som 
kan styres via fingeravtrykk, fjernkontroll 
eller smarttelefon.  

Egenskaper
• Finnes i tre ulike isoleringsgrader, 

superisolert (SI), høyisolert (HI) og 
uisolert (NI)

• Minimalistisk design med maksimalt 
lysinnslipp takket være innebygd 
karm, smal midtstolpen og skjult lås 
og motorstyring

• En av markedets største skyvedører i 
glass med innovativ løpeskinne som 
klarer store glassvekter og størrelser 

• God innbruddssikkerhet
• Åpnes raskt, lydløst og enkelt med 

smarttelefon, fingeravtrykk eller 
 fjernkontroll og har et nytt, skjult og 

profilintegrert lås- og styringssystem. 
Finnes også med manuell åpning

• Kan konstrueres med åpning i hjørnet
• Midtstolpen elokseres eller lakkeres i 

valgfri farge med mulighet for ulik 
farge innvendig og utvendig

Skyvedører Skyvedører

Panoramaskyvedøren Schüco ASS 77 PD. 

Panoramaskyvedøren Schüco ASS 77 PD. 

Panoramaskyvedøren Schüco ASS 77 PD.

Panoramaskyvedøren Schüco med 90° åpning i hjørnet. 
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Et lyst og luftig hjem med skyvedører

Skyvedører med ekstra vind- og regntetthet 
Schüco PASK-skyvedør er konstruert som en 
kombinasjon av et vindu og en skyvedør. For 
ventilasjonsformål kan skyvedelen ganske enkelt 
vippes i luftestilling eller skyves helt opp. Selv 
store skyveelementer på opptil 250 kg kan settes i 
vippeposisjon for enkel og sikker lufting. PASK-
skyvedøren har profiler med anslag og doble 
pakninger hele veien rundt, og blir derfor like tett 
som et vindu. PASK-dørene kan konstrueres med 
profiler i flere byggedybder og tilfredstiller slik 
u-verdikrav til de fleste formål. Dørene kan også 
konstrueres med helt flat terksel og skyveelemen-
ter på opptil 150 kg.
 

Heve-skyvedør som er enkle å åpne 
Nyt flytende overganger mellom ute og inne. Våre 
heve-skyvedører finnes i mange isoleringsgrader 
tilpasset dine behov og har et stilrent formspråk 
som harmoniserer med de fleste hustyper. De 
egner seg godt for store åpningselementer med 
opptil fire bevegelige dørblad og kan åpnes fra 
siden eller midten. Ved å ”løfte” skyvedøren 
minsker friksjonen og det blir lett å dra døren til 
siden. I åpen tilstand senker du ned døren der du 
ønsker å plassere den og unngår samtidig at små 
barnefingre kommer i klem. 

Med ekstrautstyret Schüco SmartStop bremses 
skyvedørens bevegelse rolig og unngår å klemre 
fingre og skade døren. Schüco SmartClose øker 
komforten ved å forsiktig bremse ned døren ved 
lukking, for deretter å trekke den inn i karmen.  

Egenskaper
• Isoleringsgrad etter ønske, fra uisolert for 

innvendige vegger eller uterom til superisolert 
eller til og med passivhusnivå for yttervegg 

• Kan konstrueres med seks bevegelige deler 
med store størrelse og glassvekter

• Slitesterke, rustfrie glideskinner for minimalt 
vedlikehold

• God lydisolering og slagregnstetthet
• God innbruddssikkerhet
• Stort utvalg av designbeslag og tilbehør som 

myggnetting og skjulte motorer
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge inn- og utvendig

Egenskaper
• Isoleringsgrad etter ønske, fra uisolert for 

innvendige partier eller hagestuer til 
høyisolert skyvekonstruksjon

• Passer spesielt godt for åpningspartier 
i værutsatte områder 

• Slitesterke, rustfrie glideskinner for 
minimalt vedlikehold

• Veldig god lydisolering, slagregn- og 
 vindtetthet
• God innbruddssikkerhet
• Stort utvalg av designbeslag og tilbehør
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge innvendig og utvendig

Skyvedører Skyvedører

Tre spors heve-skyvedør Schüco ASS med to store åpningsfelt som begge skyves til en side. Schüco PASK skyvedør egner seg spesielt godt i værutsatte områder. 
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Fold bort grensen mellom ute og inne  

Praktiske foldedører for livsnyteren 
Med et enkelt håndgrep åpner du hele veggen og 
inne blir ute. Foldedørene foldes sammen til smale 
pakker på inn- eller utsiden og parkeres valgfritt 
til høyre eller venstre. Du kan sette sammen din 
dør med opptil seks dørblad hvorav et blad kan 
konstrueres som gangdør når du ikke ønsker å 
åpne hele veggen for å gå inn eller ut.

Ytterdører for et storstilt inngangsparti
Gjør et første inntrykk allerede i inngangspartiet. 
Ytterdører i aluminium er lekre og smarte med 
moderne komfort. Du skreddersyr din egen dør til å 
passe akkurat din stil og dine behov og utstyrer den 
med det siste innen sikkerhet og teknologi. Material-
egenskapene og byggedybden gir en svært stabil og 
velisolert konstruksjon som passer godt for alle typer 
inngangspartier. De finnes både som utadslående og 
innadslående dører og du kan velge blant et bredt 
sortiment av tilbehør og designhåndtak. 

Egenskaper
• Svært god isoleringsgrad 
• Stor frihet i utformingen, du velger 
 størrelse, farge og fylling
• God luft- og slagregnstetthet
• God lydisolering og stabil konstruksjon med 

lang holdbarhet og minimalt vedlikehold
• God innbruddssikring 
• Stort utvalg av beslag og håndtak samt 
 tilbehør som sikkerhetsbeslag og innbrudd-

hemmende glass, døråpnere, brannsikkerhet, 
ekstra lydisolering, elektronisk overvåkning, 
kontrollpanel som kobler sammen boligens 
tekniske system og styrer vinduer, dører og 
solskjerming   

• Automatisert adgangskontroll (Door Control 
System) via fingeravtrykk, smarttelefon eller 
fjernstyring

• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 
mulighet for ulike farger inn- og utvendig.

Egenskaper
• Isoleringsgrad etter ønske ned til 

passivhusnivå
• Praktisk design som foldes sammen til smale 

pakker på inn- eller utsiden og parkeres valg-
fritt til høyre eller venstre. Døren kan også 
åpnes på midten og foldes til hver side  

• Skyvekonstruksjon med opptil seks dørblad
• Slitesterke, rustfrie glideskinner gir minimalt 

vedlikehold
• God lydisolering og slagregnstetthet
• God innbruddhemming
• Stort utvalg av designbeslag og tilbehør
• Elokseres eller lakkeres i valgfri farge med 

mulighet for ulik farge innvendig og utvendig
• Kan konstrueres med et dørblad som kan 

benyttes som gangdør for at ikke hele 
 foldedøren må åpnes ved inn- og utgang

Stilren entré

Foldedører Ytterdører

Foldedør Schüco ASS FD i villa tegnet av arkitekt Tommie Wilhelmsen. Fotograf: Markus Johansson /BITMAP. 

Ytterdør Schüco ADS. 

Ytterdøren Schüco ADS i Design Edition med Door Control System.  
Døren finnes i uttallige design og varianter.

Foldedør Schüco ASS 70 FD. 

Foldedør med slagdør. 
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Et sikkert hjem - helt etter din smak 

For at du skal føle deg trygg og komfortabel i ditt 
eget hjem, lønner det seg å investere i egen sik-
kerhet. Schüco tilbyr vinduer, ytterdører 
og skyvedører med moderne låssystemer og 
utstyr, som bidrar til å gi deg et hjem som 
imøtekommer dine personlige behov. Hvor 
effektivt et vindu, en ytterdør eller en skyvedør 
beskytter mot innbruddsforsøk, kan du se på 
motstandsklassen RC, som er definert av 
europeiske standarder. 

Motstandsklasse RC 1: 
Vinduer og dører i denne sikkerhetsklassen har 
lavest beskyttelse mot innbrudd. Produkter 
av denne motstandsklassen holder en 
grunnleggende beskyttelse opp til 30 sekunder 
hvor kroppsvekten brukes i form av slag, 
spark, løfting, riving eller skulderstøt. De har 
liten sikkerhet mot bruk av for eksempel en 
vektstang.

Motstandsklasse RC 2:  
Leilighetstyven vil i tillegg bruke enkle verktøy 
som skrutrekker, tang eller kile for å bryte opp 
den lukkede og låste bygningsdelen. Produkter 
av denne motstandsklassen holder stand opp til 
3 minutter mot tvungen forsøk på inntrengning.

Motstandsklasse RC 3: 
Gjerningsmannen bruker to verktøy i 
forsøket på å bryte opp den lukkede og låste 
bygningsdelen. Det kan være skrutrekkere eller 
kubein. Produkter av denne motstandsklassen 
holder stand mot innbruddsforsøket i opptil 
5 minutter.

Tenk for eksempel gjennom hvilken type lås 
du behøver. En enkel tommelfingerregel er 
at jo flere låspunkter du har som forankrer 
dørbladet med karmen, desto sikrere, mer 
stabil og tettere konstruksjon får du. Vi tilbyr 
1-, 3- og 5-punktslåser. 

Sikkerhet 

De avgjørende detaljene 
Produkter fra Schüco tilbys i nærmest alle farger, overflater og utforminger. Drømmen 
om store glassformater og mer dagslys inn i boligen kan enkelt realiseres med våre pro-
dukter. Merkevaren Schüco står for kvalitet i produksjon, bearbeiding og montasje. Med 
Schüco produkter skaper du bokvalitet  - hele livet ut. 

Detaljer

Energi og miljø
Hvorfor inngå kompromisser når det gjelder isoleringen av huset ditt? Schüco vinduer, 
dører ogfasader med god isoleringsevne sparer deg for oppvarmingskostnader ved å holde 
på varmen. Om sommeren holdes varmen ute og inneklimaet forblir stabilt. Våre isolererte 
profilsystemer kommer med ulike u-verdier, med alt fra lavenergi til passivhusenergi. På 
denne måten kan du selv velge hvilket isoleringsbehov du har i ditt hjem. 

En riktig utformet boligfasade er avgjørende for behovene for oppvarming og kjøling, 
utnyttelse av dagslys, kontakt med omgivelsene og bidrag fra naturlig ventilasjon. 
Aluminium muliggjør slanke og samtidig sterke bærestrukturer. Materialet samles inn og 
resirkuleres tilnærmet 100% fra byggebransjen og utgjør derfor en evigvarende ressurs 
etter første gangs fremstilling. Schüco produktene har både EcoProduct og Vugge til vugge 
(C2C)-sertifikat. Schüco er også sertifisert av Aluminium Stewardship Initiative (ASI) for sin 
ansvarlig omgang med aluminium.

Komfort 
Øk din personlige komfort i hjemmet med byggautomatikk og tilføy boligen mer 
intelligens. Schüco tilbyr ulike systemer til dine produkter for å gi deg et smartere hjem. 
Disse gir deg muligheten til å elektronisk overvåke åpning og lukking av vinduer og dører, 
samkjøre naturlig og automatisk ventilasjon og motorstyre sol- og blendingsskjerming. 

Fordelene for deg som bruker: 

• et behagelig inneklima og økt trivsel
• betydelige besparelser i energikostnadene
• ekstra sikkerhet og komfort

Design 
Synlig individualitet ved første øyekast. Schüco gir deg muligheten til å kombinere form, 
funksjon, farge og teknikk etter eget ønske - og få det til å harmonere fint med resten av 
huset. Slik får hver bolig en særegen karakter: din egen. Schüco tilbyr et bredt spekter av 
designhåndtak og -vridere, beslag og annet tilbehør. På denne måten kan man sette 
sammen et unikt produkt som passer optimalt til din stil og smak. 

Trenger du veiledning? 
Kontakt din Schüco rådgiver på prosjekt@schueco.com 
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Dagens smarte vindusteknologi gir oss 
muligheten til å hente mer av naturen inn, 
beholde varmen og samtidig minimerer 
vedlikehold. Vi kaller det sofistikert enkelhet.

Sofistikert enkelhet på hytten
Hytten er noe mange nordmenn forbinder med na-
turopplevelser, ro og familietid. Her bearbeider vi den 
hektiske hverdagen langt ute i naturen, enten det er 
på fjellet eller ved sjøen. Mens noen forbinder 
hyttelivet med det enkle og primitive, et fristed fra 
all teknologi, drømmer andre om den motsatte 
enkelhet. En enkelhet som frigjør tid og tilføyer 
hytten maksimal komfort. Selv om den klassiske 
tømmerhytten med smårutete vinduer preger bildet 
av den autentiske hytten, viser historien at bygge-
måten var et resultat av den daværende teknologien. 
Jo mer teknologi og ressurser i markedet, desto 
høyere ble komforten på hytten. Dagens smarte 
vindusteknologi gir oss muligheten til å hente mer av 
naturen inn, beholde varmen og samtidig minimerer 
vedlikehold. Vi kaller det sofistikert enkelhet.

Inspirasjon  

Egenskaper 
• Vedlikeholdsvennlig
• Holdbart og miljøvennlig materiale 
• Testede produkter 
• Innbruddssikre løsninger 
• Små til store formater

Inspirasjon 

DNT-hyttene ”Skåpet” tegnet av Koko Architects har store glassfasader i front for at besøkende skal komme tett på naturen. Fotograf: Marius Dalseg Sætre.

Naturen og omgivelsene kan legge til rette for en unik 
beliggenhet, slik som her på Borøya. Det gjelder å se  
potensialet i terrenget og utnytte den på best mulig måte. 
Hytten på Borøya er tagnet av arkitekt Niels Marius Askim 
ved Askim/Lantto Arkitekter og bygget av Kruse Smith.



God arkitektur skapes gjennom behov. Dine behov. Vi hos Schüco hjelper deg med å skape 
bokvalitet utover det vanlige og tilbyr fleksible løsninger for moderne hjem med personlighet. 
Produktene produseres og skreddersys av utvalgte partnere i din nærhet, som bistår deg med 

profesjonell rådgivning og service hele veien fra tegning til ferdig montert produkt.

Med Schüco får du en unik kombinasjon av internasjonalt design, tysk kvalitet og norsk produksjon.

Vinduer, dører og fasader – bærekraftig og innovativ 
Schüco utvikler og selger systemløsninger for vinduer, dører, fasader, skyvesystemer, sikkerhetsteknologi 
og solskjerming. I tillegg til våre miljøvennlige produkter til private boliger og næringsbygg, tilbyr våre 
byggetekniske konsulenter rådgivning og digitale tjenester til alle fasene i prosjekt - fra den første 
idéen til design, produksjon og montering. Schücos service- og produktportefølje kompletteres med 
produksjonsmaskiner i 360 ° bærekraftssyklus. Med over 5 400 ansatte over hele verden skal vi være 
bransjens ledende service- og teknologitilbyder, både i dag og i fremtiden. For å holde denne posisjonen 
jobber vi kontinuerlig med å utvikle og teste nye produkter og tjenester for hele bygningsskallet i tråd 
med dagens markedstrender og standarder. 12 000 produsenter, utviklere, arkitekter og investorer ver-
den over jobber sammen med oss. Schüco er aktivt til stede i mer enn 80 land og hadde i 2018 en årlig 
omsetning på 1,670 milliarder euro. Finn mer informasjon på www.schueco.no

Schüco International KG
www.schueco.no

Schüco International KG

Avdeling Norge 

Helsfyr Atrium, 

Innspurten 15 

0663 Oslo 

Telefon: +47 23 13 40 80 

e-post: norge@schueco.no 

Schüco – for deg som vil ha det lille ekstra
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