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|  VOORWOORD

Wat betekent je huis voor jou?  Het afge-
lopen jaar zijn veel mensen erachter geko-
men dat hun huis meer voor hen betekent 
dan ze dachten. Het is niet meer alleen de 
plek waar je tot rust komt en jezelf kunt 
zijn, maar het is nu ook de plek waar we 
werken, leren, spelen en zelfs sporten. 
Onze levens spelen zich momenteel meer 
dan ooit thuis af.

Veel mensen hebben de afgelopen perio-
de gebruikt om hun woning nog mooier en 
comfortabeler te maken. Maar tegelijker-
tijd groeit het verlangen naar het buiten-
leven en meer contact met de natuur. Dat 
klinkt misschien tegenstrijdig, maar niet 
voor ons. Onze schuifdeuren zorgen voor 
de ideale combinatie van licht, ruimte en 

Andreas Engelhardt 
Managing Partner
Schüco International KG

uitzicht. Ze brengen buiten naar binnen, 
zowel in de stad als op het platteland.

In deze uitgave van ons Panorama Maga-
zine vertellen we je meer over onze schuif-
deuren en wat deze zo speciaal maakt.  
Daarnaast laten we zien wat Schüco nog 
meer te bieden heeft, want dat is veel 
meer dan schuifdeuren alleen! Al meer 
dan 70 jaar ontwikkelen we oplossingen 
waarmee elke ruimte in je huis als thuis 
aanvoelt.

Geniet van het mooiste uitzicht met de 
schuifdeuren van Schüco!

JE (T)HUIS
IS ALLES
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KONING 
WINTER 

REGEERT 
Koning Winter regeert. Dit betekent 

korte dagen en lange nachten, maar 
ook sfeervolle verlichting die ons 

een warm en behaaglijk gevoel geeft. Hoe 
het kan dat we het roodgele licht van ver-
lichting als uitnodigend ervaren? Dit komt 
door bepaalde receptoren in onze ogen.  
 

Hoe roder het licht, hoe meer melatonine –  
ofwel slaaphormoon – ons lichaam aanmaakt. 
Hierdoor gaat ons lichaam in de relaxstand. 
En het warme licht dat door de grote ramen 
en schuifdeuren schijnt, versterkt dit ontspan-
nen gevoel.
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1: Cento, Italië · 2: Winsen, Duitsland  · 3: Londen, Engeland · 4: Toscolano-Maderno, Italië
5: Oberhausen, Duitsland  · 6: Mölle, Zweden · 7: Flensburg, Duitsland

Heb je ook het gevoel dat de wereld steeds 
hectischer wordt? Meer dan ooit hebben 
we behoefte aan een veilige haven waar 
we tot rust kunnen komen en ontspannen. 
We hebben weer behoefte aan een thuis. 
Een plek waar we altijd naar kunnen te-
rugkeren en waar we volledig onszelf kun-
nen zijn. Een echt thuis stelt nooit teleur. 
Er verandert niet zomaar iets, tenzij we 

dat zelf willen. Wanneer we ons ergens 
thuis voelen, maakt het niet uit hoe groot 
een ruimte is of welke meubels erin staan. 
Het enige dat telt, is dat we ons er gebor-
gen voelen; een veilige omgeving waar we 
plannen kunnen maken en van waaruit we 
de wereld kunnen ontdekken. Een echt 
thuis maakt dat we de hele wereld aan 
kunnen.

THUIS IS,
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Voor eindeloze inspiratie:
Volg ons op Instagram  @schueconl

2

           waar we 
volledig onszelf       
   kunnen zijn! 
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Wanneer je langs een rivier woont, wil je deze natuurlijk vanuit je 
huis kunnen zien. Dat gold ook voor de familie Gall. Daarom bouw-

den zij hun droomhuis langs de oevers van de Clyde.

UITZICHT OP  
DE  RIVIER

BOTHWELL – SCHOTLAND
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De familie Gall uit Schotland heeft al-
tijd dicht bij de natuur gewoond. Zo 
lag het vorige huis van Lorna, Gavin 

en hun twee kinderen midden in een na-
tuurgebied. Ze hadden grootse plannen 
om het huis te renoveren, maar de plan-
ningsbeperkingen gooiden roet in het eten. 
 
Het gezin besloot daarom ergens an-
ders hun eigen droomhuis te bouwen. 
Lorna Gall: “Tijdens een wandeling 
met de hond kwamen we langs dit ka-
vel met prachtig uitzicht op de rivier.  

We waren meteen verkocht. We hebben 
hier ons droomhuis gebouwd: een huis 
dat alles biedt wat wij als gezin nodig heb-
ben. Uiteindelijk is het ook nog mooier ge-
worden dan verwacht.”

Een hoogtepunt zijn de grote Design- 
vouwdeuren die een onbelemmerd uit-
zicht bieden op de Clyde, de op twee na 
langste rivier in Schotland. Op advies van 
projectbeheerder Stewart Moore koos het 
paar voor de Design-vouwdeuren en kozij-
nen van Schüco. 

„ Ons nieuwe huis 
heeft ons gezinsleven positief 
veranderd.“ LORNA GALL, KLANT
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Lorna en Gavin zijn hem ontzettend dank-
baar voor dit architectonische hoogstand-
je. Wanneer ze de Design-vouwdeuren 
volledig openen, ontstaat een vloeiende 
overgang tussen de keuken en het bal-
kon waardoor de leefruimte nog ruimer 
aanvoelt. Op hun balkon, met een prach-
tig uitzicht op de rivier, hebben Lorna en 
Gavin altijd het gevoel op vakantie te zijn.

“Dankzij deze prachtige, lichte open ruim-
te met geweldig uitzicht brengen we veel 
meer tijd door met elkaar en onze kinde-
ren”, vertelt Lorna. Waar hun zoon eerst 
het merendeel van de tijd op zijn kamer 
zat, zit hij nu aan de keukentafel om zijn 
huiswerk te maken. Lorna: “Het ontwerp 
van het huis heeft ons leven in positieve 
zin veranderd.” Het gezin is dankzij hun 
droomhuis nog dichter bij elkaar geko-
men en geniet van meer openheid op 
alle vlakken. Zo zien we maar weer eens 
hoe een woning een positieve impact kan 
hebben op het gezinsleven. 

REISTIP

Schotland staat bekend om zijn vele kastelen 
en burchten, maar Kelburn Castle is echt uniek. 
Het kasteel, gelegen in Fairlie, North Ayrshire, is 
sinds 1140 de zetel van de graaf van Glasgow. 
In 2007 kreeg het kasteel een make-over van 
vier wereldberoemde graffitikunstenaars uit 
Brazilië en sindsdien is het een echte toeristi-
sche trekpleister. De kunstenaars versierden 
de oude en robuuste muren van het historische 
kasteel met kleurrijke en expressieve graffiti
die je normaal vooral in steden tegenkomt.
Dit bleek een schot in de roos met duizenden 
bezoekers per jaar.

EEN KLEURRIJK 
KASTEEL

Locatie: 
Bothwell, Schotland
Schüco-producten: 
Classic Design-schuifdeuren
Design-vouwdeuren 
Kozijnen

Wie wil er nou niet nog meer ruimte in huis?  
Dit kan met de Design-vouwdeuren van Schüco  
waarvan de vleugels eenvoudig kunnen worden  

ingeklapt tot smalle pakketten. De pakketten kunnen 
naar binnen of naar buiten worden geklapt en vervolgens 
naar links en rechts (zoals een gordijn) of naar één kant 

worden geschoven. Met dit ruimtebesparende  
vouwdeursysteem geniet je eenvoudig van  

een onbeperkt uitzicht!

HEB JE AL EENS GEHOORD VAN...

…de Design-vouwdeur 
van Schüco?
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Voordelen van onze 
Design-vouwdeur 

De grootst 
mogelijke opening

Vouwen en schuiven: 
onze expert legt uit hoe!

Uit ervaring weten we dat video’s helpen om de voorde-
len, kenmerken en werking van schuifdeursystemen beter 

te begrijpen. Op www.schueco.com/bi-fold-design vind 
je daarom een korte video van een van onze experts. Hij 

vertelt je alles wat je moet weten.

Heb je dit gezien?
De bovenstaande foto  
is genomen in de  
woonkamer van het  
huis op de omslag.

Maximale openingsbreedte 
voor onbegrensd uitzicht

Maximale vleugelbreedte van 1,5 meter  
voor een geweldig uitzicht, 

ook bij gesloten vouwwanden

Handmatige bediening: 
eenvoudig en stil

Geteste en gecertificeerde  
inbraakwering tot RC 2 voor meer 

veiligheid  (geldt niet voor naar  
buiten openende vouwdeuren)  

Geïntegreerde deur voor
een snelle toegang

De vleugels kunnen eenvoudig 
in smalle paketten worden 
gevouwen en bieden verschillende 
openingsmogelijkheden

Ontwerp op maat 
met een breed scala 

aan kleuren

Lagere energiekosten  
dankzij de verbeterde 
energie-efficiënte
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Of het nu gaat om schuif- of hefschuifdeuren; de oplossingen 
van Schüco bieden je optimaal bedieningsgemak, thermische 

isolatie, veiligheid en design. Door de smalle profielen ontstaat er 
maximale lichtinval en kun je – eventueel zonder drempels - één 

geheel maken van je huis en tuin. 

Er is keuze uit standaard schuifdeuren 
op één, twee of drie rails, waarbij de 
rollen in de schuifdeurvleugels zijn 

geïntegreerd. Je kunt ook kiezen voor 
schuifdeuren waarbij de rollen zich niet 
in de vleugel, maar in de onderdorpel be-
vinden. Deze zogenaamde Panorama De-

sign schuifdeuren vormen de top van het 
assortiment en kunnen zelfs met (vlies)
gevels worden gecombineerd tot ultie-
me transparante gevels die naadloos op 
elkaar aansluiten. Dit geldt alleen voor 
de combinatie ASE 67 of ASS 77 PD met 
FWS 35 PD.

 Klassiek versus 
Panorama Design

Klassiek Design
Maar met een vlakke onderdorpel

Panorama Design
Maximale transparantie en met  

een vlakke onderdorpel

SCHUIFDEUREN

In combinatie met dubbel of driedubbel glas en de 
juiste sloten is het bij sommige modellen mogelijk 
om deze schuifdeuren te beveiligen volgens 
inbraakwerendheidsklasse RC2. Dubbel gelaagd 
glas is een vereiste. Bijzondere oplossingen voor 
bijzondere droomwoningen. Wil je deuren laten 
plaatsen die extra groot of heel transparant zijn? 
Combineer de schuifdeuren uit series ASE 67 PD 
en ASS 77 PD dan met (vlies)gevels uit de FWS 
35 PD serie. Hierdoor ontstaan combinaties die 
naadloos (‘Seamless’) in elkaar overgaan.

VEILIGHEID EN
COMFORT

Met de klassieke schuifdeurseries 
met de rollen in de profielen, de 
ASE 60 voor dubbel glas en de 

ASE 80.HI voor tripple beglazing, heeft 
Schüco twee zeer krachtige oplossingen 
voor je in huis. Gebruiksvriendelijk en met 
een hoge mate van comfort en uniek de-
sign. De uitvoering met de zgn. ‘Nul-drem-
pel’ is helemaal vlak als je de pui opent.  

Er is zelfs de mogelijkheid om de schuifdeu-
ren in een hoek van 90 graden te openen.  
Deze oplossingen zijn optioneel te voorzien 
van een Smartstop en Smartclose waar-
door de schuifdeuren voorzichtig sluiten 
en niet met een klap dichtvallen. Veilig en 
duurzaam dus. Een automatische bedie-
ning is optioneel ook mogelijk.

Bij het schuifdeursysteem ASE 67 PD 
en ASS 77 PD zijn de rollen in de on-
derdorpel geplaatst. De schuifdeuren 

hebben een fraai design en zijn voorzien 
van uitstekende thermische isolatie en hoge 
geluidsisolatie. Met het systeem ASS 77 PD 
kunt u uw schuifdeuren ook automatisch 
bedienen. Deze deuren uit het topsegment 

kunnen dan met de iPad of smartphone 
bediend worden. Dit zorgt voor maximaal 
gebruiksgemak en geeft meer veiligheid. 
De ASE 67 PD is er ook in een zgn. ’57 vari-
ant’. Onder en boven is een mooie horizon-
tale belijning van de vleugels zichtbaar. Het 
voordeel is dat ook in geopende toestand 
de onderdorpel volkomen vlak is.
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Het bos in huis�HAAL

Het doel van shinrin yoku – letterlijk “bosbaden” – 
is je lichaam en geest versterken door je zintuigen 
bewust te openen voor de helende atmosfeer van 
het bos. Zouden we dit ook thuis kunnen ervaren?

Met deze accessoires misschien wel...

Creëer warmte 
en gezelligheid 
met deze 
prachtige
messing 
lantaarn van IB 
Laursen.

De Aspiro 8000 hanglamp van 
Secto Design is gemaakt van berkenhout 
en zorgt voor natuurlijke flair in huis.

Niet uit hetzelfde hout gesneden! 
In de natuur is geen enkele boom 
hetzelfde en dat geldt ook voor 
deze decoratieve boompjes van 
The Arboretum.
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De Nagel vaas van 
STOFF combineert 
prachtig met de gouden 
kandelaars van de 
Nagel-serie.

De stoel met bosmotief van 
Fast is een waar kunststuk 
dat zowel binnen als buiten 
niet misstaat.

De geurkaars Ravina Ravintsara 
van Baobab COLLECTION  

wordt met de hand gemaakt in 
Madagaskar. Het kleurrijke, ge-

borduurde bladmotief maakt deze 
kaars tot een echt sierstuk.

Deze schattige boekensteun 
van Züny in de vorm van 
een hert is een aanwinst

voor elke boekenkast.

Deze schattige houten vogel van 
Cooee kun je op twee manieren neerzetten.

Voel je als een vogel in 
zijn nest in de Pampa 

Mariposa vlinderstoel 
van Cuero.

Onze tip voor
koude dagen: kruip warm 
onder een deken Gerda van 
Brita Sweden.

De Savoy Aalto vaas 
van Iittala is
een echte klassieker. 
In mosgroen (en in elke 
andere kleur!) is deze 
vaas een aanwinst voor 
elk interieur.

Niet alleen eekhoorntjes zijn er dol op! Kraak noten in 
stijl met deze notenkraker van ferm LIVING.

De XL lucifers van 
Brooklyn Candle zijn 

een eyecatcher op 
elke salontafel.

Inzicht in moderne 
‘lifestyle’ met een grandioos 
uitzicht. Boek bestellen kan per email 
info@schueco.nl o.v.v. ‘More than a view’
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Licht en open: zo kunnen we dit huis op de heuvels rond 
Paderborn het best beschrijven. Bij het ontwerp is slim 
gebruikgemaakt van licht voor een onbegrensd uitzicht én 
maximale privacy.

PADERBORN – DUITSLAND

LICHT & OPEN
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Hoe steiler de helling, hoe vrijer het 
uitzicht. Dat is een van de rede-
nen waarom mensen hun huis op 

een helling (laten) bouwen. Want ieder-
een die zich niet laten afschrikken door 
eventuele bodemproblemen, de speciale 
veiligheidsmaatregelen en ingenieuze 
ontwerpconcepten, wordt uiteindelijk be-
loond met een unieke woning met prach-
tig uitzicht. Net zoals de bewoners van 
dit huis in Paderborn, in de Duitse regio 
Oost-Westfalen. Dankzij de open inde-
ling met grote kozijnen en schuifdeuren 
genieten de bewoners in elke ruimte van 

een optimale natuurlijke lichtinval. “Door 
de ligging op een helling en de manier 
waarop het licht in de woning valt, biedt 
dit huis maximale privacy zonder dat dit 
ten koste gaat van de open indeling”, al-
dus Joseph Adomako, de architect van 
de woning. In elke ruimte speelt natuurlijk 
licht een bepalende rol. Bezoekers wor-
den als het ware door het licht van ruimte 
naar ruimte geleid: vanaf de entree met 
grote ramen, door een iets donkere gang 
naar de trap die naar de lichte woonka-
mer leidt. 

Locatie: 
Paderborn, Duitsland
Schüco-producten: 

Classic Design-schuifdeuren
Kozijnen
Deuren

„Dankzij de grote kozijnen 
en schuifdeuren

konden we de perfecte 
lichtinval creëren.“

JOSEPH ADOMAKO,  
ADOMAKO ARCHITEKTEN
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Zo voorkom
je een winterdip!

Vanuit de woonkamer heb je een on-
belemmerd uitzicht over de daken 
van de stad en de lager gelegen 

garage met oldtimers. “Licht en open” 
vormde de basis voor dit ontwerp van Jo-
seph Adomako. Joseph: “Persoonlijk vind 
ik het dak een van de hoogtepunten van 
dit huis. Het zwevende ontwerp versterkt 
voor mij het gevoel van licht en open-
heid.” Het dak zorgt samen met het witte 
pleisterwerk voor een opvallend contrast 
met de muren van elegante, donkere bak-
stenen. Ondanks – of eerder dankzij – dit 
contrast vormt het huis een harmonieus 
geheel dat prachtig opgaat in de omge-
ving. 

„ Het huis heeft 
een moderne  
maar bescheiden  
uitstraling waardoor 
het perfect past in  
het omliggende  
heuvellandschap.“ 
JOSEPH ADOMAKO, ADOMAKO ARCHITEKTEN

Meer swing, 
minder blues

Fijne herinneringen, moppen en 
grappige situaties: lachen is echt 
het beste medicijn! Want wanneer 
we lachen vullen onze longen 

zich met lucht, krijgen we meer 
zuurstof binnen, ontspannen 

onze spieren en stimuleren we 
ons hart en onze bloedsom-
loop. Bovendien werkt lachen 
stressverlagend en vergroot het 
onze weerbaarheid. Ons advies: 
lach je winterdip weg! Maar 
misschien is schaterlachen niet 
aan jou besteed. Geen zorgen; 
met een glimlach kom je ook al 
een heel eind. Want denk eraan:  
“A smile a 
day keeps the 
winter blues away!”

Lachen is 
het beste 
medicijn!

Maak 
er het 
beste 
van

Slim verwarmen

Thuis is waar we tot rust komen om onze batterij weer op te laden.  
In de wintermaanden is een gezellig en warm thuis belangrijker dan ooit, 
omdat veel van ons tijdens deze maanden last hebben van een winterdip. 

Maar als het aan ons ligt dit jaar niet!

Zeg eens eerlijk: heb je de radiatorkraan weleens helemaal 
opengedraaid zodat het sneller warm zou worden? 
Niet doen! Het maakt niet uit of de kraan op 3 of 5 staat, de 
ruimte warmt even snel op. In stand 5 wordt alleen meer energie 

verbruikt. Dus wees slim en zet de radiatorkraan op 3 voor een 
comfortabele binnentemperatuur van 20 °C.

Tijd voor ontspanning
Onze tip: ga tuinieren! Het stimuleert niet alleen je bloedsomloop, 
maar je krijgt zo ook jouw benodigde portie frisse lucht en 
zonlicht binnen. Die krijg je niet als je binnen blijft! Plof 
vervolgens voldaan op de bank met een kop koffie 
of thee en geniet van het uitzicht op je 
tuin vol met prachtige winterbloeiers. 
Alleen de gedachte aan tuinieren 
werkt al ontspannend, of niet?

😃
„Niets brengt ons 
verder op ons pad 
dan een pauze.“

ELIZABETH BARRETT BROWNING 

Muziekpsychologen zijn ervan overtuigd dat onze favoriete muziek onze 
stemming positief kan beïnvloeden. Tijdens het luisteren van muziek 
komen er neurotransmitters zoals dopamine vrij in onze hersenen 
waardoor we ons gelukkiger voelen. Net zoals we ons beter voelen 
wanneer we chocolade eten. Dus kan muziek ons helpen om minder 
chocolade te eten? Misschien wel. Wie niet waagt, wie niet wint!

WIST JE DAT?

…staat in Rotterdam in het Scheepvaartkwar-
tier, vlak bij de Erasmusbrug. De Zalmhaven I is 
ontworpen door Dam & Partners Architecten in 
Amsterdam en is 215 meter hoog. Samen met 
de Zalmhaven II en III van Kaan architecten, 
bevat het project De Zalmhaven in totaal 452 
appartementen en penthouses, 33 herenhuizen, 
een parkeergarage, kantoren, commerciële 
ruimtes en een restaurant. Voor de gevels van 
de Zalmhaven I is gekozen voor systemen van 
Schüco.

DE HOOGSTE TOREN 
VAN NEDERLAND...
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Houd de 
winterkou 

buiten

Zelfs al raast er buiten een sneeuwstorm, 
de schuifdeuren van Schüco houden de 
winterkou zonder problemen buiten. Onze 

Design-schuifdeuren zijn voorzien van hoogwaar-
dige thermische isolatie en thermisch ontkoppelde 
profielen. Bij ramen kan zelfs een warmte-isolatie 
op passiefhuisniveau worden bereikt. We contro-
leren de thermische isolatie bovendien regelmatig 
met onze leveranciers. Deze combinatie van ther-
mische isolatie, speciale profielen en hoogwaardig 
isolatieglas zorgt ervoor dat onze schuifdeuren een 
extreem lage U-waarde hebben.

Hoe lager, hoe beter
De U-waarde is een maateenheid voor thermische 
transmissie. Deze waarde geeft aan hoeveel warm-
te er door een bouwelement heen verloren gaat. 
Hoe lager de U-waarde van een schuifdeur, hoe 
beter de warmte-isolatie. Een goede isolatie van 
(schuif)deuren en kozijnen helpt om zowel in de 
winter als de zomer een aangenaam binnenklimaat 
te creëren. Bovendien helpt een goede isolatie om 
de energiekosten te verlagen. 
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Wil je de mysteries van qi ont-
rafelen? Dan kunnen we het 
best bij het begin beginnen. 

Je hebt vast weleens gehoord van feng 
shui. Deze oude Chinese filosofie leert 
mensen hoe ze in harmonie met hun om-
geving kunnen leven. Aanhangers van de 
leer zijn overtuigd van de immense kracht 
van feng shui: het kan je helpen een gro-
ter gevoel van harmonie en veiligheid te 
creëren en zelfs helpen bij het oplossen 
van relationele problemen. Wow! Maar 
hoe werkt het dan? Feng shui draait om 
qi, ofwel levensenergie. Qi wordt onder-
steund door feng (wind) en shui (water). 
Door leefruimten en tuinen zo in te rich-

ten dat de energie vrij kan stromen, kun-
nen we ons gevoel van geluk en welzijn 
versterken. Dit klinkt allemaal vrij logisch, 
toch? De basisprincipes van de leer zijn 
wel vrij complex. Er wordt gesproken van 
acht trigrammen, vijf elementen, Bagua, 
yin en yang. Een hele mond vol! Maar 
geen zorgen, ook zonder diepgaande ken-
nis van deze principes kun je feng shui 
toepassen. Wij hebben enkele tips voor je 
op een rijtje gezet om de qi in je huis vrij 
te laten stromen. Onze eerste tip: kies 
voor schuifdeuren! Schuifdeuren zijn 
de perfecte manier om harmonie tus-
sen binnen en buiten te creëren.

Zorg voor een duidelijke scheiding
Zorg voor een duidelijke scheiding tussen 
leefruimten afhankelijk van hun functie. Houd 
bijvoorbeeld zakelijk en privé gescheiden door 
nooit een bureau in je slaapkamer te zetten.

Kies voor vloeiende lijnen! 
Rechte lijnen zorgen ervoor 

dat qi te snel door een ruimte 
stroomt en dat wil je natuurlijk 
voorkomen. Kies daarom voor 

organische en vloeiende lijnen 
zodat de energie gelijkmatig 
door de ruimte kan stromen.

Volg de seizoenen
Natuurlijke decoraties zien er niet 
alleen mooi uit, maar stralen ook 

energie uit. Wissel decoraties regel-
matig af en pas ze aan het seizoen 

aan. Zet bijvoorbeeld regelmatig een 
bos verse bos bloemen op tafel.

Less is more 
Ze zeggen wel dat ons huis 
een afspiegeling vormt van 
onze ziel. Voorkom daarom 
rommel en houd je huis schoon 
en opgeruimd. Met een opge-
ruimd huis in combinatie met 
een aantal zorgvuldig gekozen 
accessoires creëer je eenvou-
dig een gevoel van rust.

Kracht van water
Fonteinen of waterpartijen
verhogen het energieniveau. 
Lekkende kranen daarentegen  
zijn echter een absolute no-go.  
Ze hebben een negatieve  
invloed op de levensenergie.

Feng shui heeft als doel om harmonie te creëren tussen mens 
en omgeving. Deze leer vertelt ons hoe een harmonieuze  

stroming van qi (spreek uit als “CHEE”) –  
onze levensenergie – ons gevoel van geluk versterkt.  

Een goede reden om hier eens wat dieper op in te gaan…

De sleutel 
tot geluk – met qi

1.
2.

3.
4.

Zorg voor zoveel mogelijk licht
Zorg voor zoveel mogelijk (dag)licht 
in huis. Grote ramen en schuifdeuren 
zorgen voor een optimale natuurlijke 
lichtinval waardoor de energie vrij kan 
stromen. Zet zo nodig meubels op een 
andere plek om te voorkomen dat de 
energiestroom wordt onderbroken. 
Zet deuren open en creëer grotere 
doorgangen. Schuifdeuren zijn wat 
dat betreft de ideale oplossing. 
Ze maken leefruimten groter en 
creëren een vloeiende overgang 
tussen binnen en buiten.

6.
5.
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Zelfs in Zweden, een land dat bekendstaat om zijn vele 
meren, vind je niet zomaar een huis dat én aan een 
meer én dicht bij de stad ligt. Het jonge architectenstel 
uit dit artikel had echter geluk.

OLOFSTORP – ZWEDEN

MIDDEN
IN DE NATUUR

30 Schüco panorama   Schüco panorama 31|  DROOMHUIZEN



Net buiten Göteborg vonden Saga 
Karlsson en Edouard Boisse mid-
den in een natuurgebied precies 

waar ze naar op zoek waren. Het kavel 
van 9000 vierkante meter met een oude 
jagershut en hoogteverschillen tot wel 
vier meter was volledig overwoekerd. Op 
het eerste oog dus een verre van idea-
le bouwlocatie. Maar Saga en Edouard 
hadden een duidelijk idee over hoe hun 
leven in de natuur eruit zou kunnen zien. 
De eerste ideeën van een boomhut en 
een volledig glazen woning werden al 
snel van tafel geveegd, omdat ze het 
prachtige landschap niet wilden versto-

ren. Ze wilden een huis ontwerpen dat 
in het landschap zou opgaan – en dat 
is ze gelukt. Edouard: “We wonen mid-
den in de natuur. Het is hier prachtig en 
lekker rustig.” Al vindt hij het soms ook 
wel een beetje eng, zeker wanneer het 
stormt, de wind door de bomen raast en 
zich een dikke laag mist boven het meer 
vormt. Of ’s avonds en ’s nachts wanneer 
het pikkedonker is en de dieren uit het 
bos een kijkje bij het huis komen nemen. 
 
Hoewel het huis slechts 162 vierkante 
meter beslaat, voelt het veel ruimer aan.
 

Locatie: 
Olofstorp, Zweden

Schüco-producten: 
Classic Design-schuifdeuren

Kozijnen
Deuren 
Gevels

„ Onze droom van 
een huis in de natuur 
is uitgekomen.“ 
SAGA KARLSSON, KLANT EN ARCHITECT
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Dit komt met name omdat de ruimten 
naadloos in elkaar overlopen, zonder dat 
er waardevolle ruimte verloren gaat aan 
(door)gangen. Het atrium in het midden 
van het kubusvormige huis is een echt 
architectonisch hoogstandje. De gro-
te ramen zorgen op elke tijdstip van de 
dag voor een optimale lichtinval in alle 
ruimten. Afhankelijk van de stand van de 
zon, ontstaat er daarnaast een prachtig 
schouwspel tussen licht en schaduw. Het 
omringende landschap wordt bovendien 
weerspiegeld in de grote ramen en schuif-
deuren, waardoor je het gevoel hebt dat 
je de bomen en het meer bijna kunt aan-
raken. 

REISTIP

In Göteborg draait alles om duurzaamheid. 
Daarom werd de stad in 2020 uitgeroepen tot 
de “Europese hoofdstad van slim toerisme”. Een 
titel die alleen wordt toegekend aan steden waar 
duurzaamheid, toegankelijkheid, digitalisering en
de promotie van cultuur en creativiteit hoog 
op de agenda staan. De opvallende sauna in 
de haven, die werd ontworpen door de Duitse 
architectenvereniging Raumlabor Berlin, vormt 
het bewijs van de duurzame en creatieve kant 
van Göteborg. Voor de bouw zijn voornamelijk 
gerecyclede materialen gebruikt. Zo zijn de 
kleedkamers gemaakt van 12.000 gerecyclede 
flessen. Veel duurzamer wordt een bezoekje 
aan de sauna niet.

LEKKER WARM EN 
DUURZAAM

„De kozijnen vormen als 
het ware een fotolijst

waardoor we elke dag van 
het onbegrensde uitzicht 

kunnen genieten.“
EDOUARD BOISSE, KLANT EN ARCHITECT
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De functionele 
Cutter Bench 120 

van Skagerak  
met strakke lijnen

is een aanwinst 
voor elke  

badkamer.

In de stijlvolle kubusbloempot van 
Lasser ziet elke plant er geweldig uit.

Creëer eenvoudig de perfecte 
sauna-ervaring met de  
saunaset van Rento.

Verwen je haar met deze veganistische, 
klimaatneutrale en biologisch  
afbreekbare shampoobar van  

Stop The Water.

Geniet van ontspannende 
muziek met de Beosound 
Balance 360°-luidspreker 

van Bang & Olufsen.

Geniet in stijl 
van een glas 
champagne in 
bad met het
Tombolo 08  
badrek van 
Victoria & Albert.

“Zien en gezien worden” in deze 
porseleinen spiegel van Räder.

De HOOK van Pinetti is bijna te mooi  
om je vuile was in te gooien.

Op de bank of in bad? Met het
badkussen van BADESOFA kan het allebei!

Dankzij zijn 
tijdloze design 
past dit 
handdoekenrek 
van Jan Kurtz in 
elke badkamer.

Verwen je handen met de handzeep 
van Aesop met het heerlijke aroma van

sinaasappel, rozemarijn en lavendel.

Met deze stapelbare Trepas 
theelichthouders van ArchitectMade is je 

badkamer in een handomdraai 
sfeervol verlicht.

Deze hanglamp 
van & Tradition 
doet denken aan 
een waterdruppel; 
prefect voor de 
badkamer dus!

verwen jezelf�
TOE MAAR,

Waar kun je het best ontspannen na een 
drukke dag? Een badkamer vol stijlvolle en luxueuze 

accessoires! Verwen jezelf en creëer de perfecte 
ruimte om te ontspannen.

Afdrogen was nog 
nooit zo fijn als met 
deze superzachte
en sneldrogende 

badhanddoek
van HUMDAKIN.
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Met Schüco SimplySmart OpenSecure kun je kiep-voor-draairamen 
in de kiepstand vergrendelen zonder dat dit ten koste gaat van de 
veiligheid, want zelfs in de kiepstand voldoen de kozijnen aan RC 2. 
Je hoeft het kozijn maar één keer met de 
sleutel te vergrendelen. Vervolgens kun 
je het zonder sleutel in de kiepstand 
zetten of sluiten. Je hebt de sleutel 
alleen nog nodig wanneer je het 
raam helemaal wilt openzetten,  
bijvoorbeeld om de ramen te 
wassen.

Schüco Fingerprint easy is een biometrisch 
toegangssysteem voor de voordeur. Het systeem

bestaat uit een scanner en regeleenheid. 
Om de deur te openen, plaats je een vinger 

op het schuine sensorvlak van de scanner. 
De regeleenheid vergelijkt je vingerafdruk 
vervolgens met de in het systeem opgeslagen 
vingerafdrukken. Wanneer de vingerafdrukken 

overeenkomen, gaat de deur open.

Schüco SensTrack wireless is een 
intelligente sensor die controleert of 
een raam open of dicht is. De sensor 
vereist geen externe voedingsbron; 
hij genereert energie telkens wan-
neer je het kozijn opent of sluit. Dit 
maakt dit systeem tot een duurzame  
en onderhoudsvrije oplossing.

 
 Bescherm je tegen�EEN

WAAK-
HOND? 

NEE... een waak- 
gans�

Wist je dat ganzen veel waakser 
zijn dan honden? Ze kunnen 
erg goed horen en zijn slim, 

trouw en vooral luidruchtig. Ganzen heb-
ben daarnaast een uitstekend zicht en 
breed gezichtsveld, en houden hun om-
geving altijd nauwlettend in de gaten. Zo-
dra een vreemdeling hun territorium be-
treedt, slaan ze direct alarm. Bijkomend 

voordeel is dat ganzen maar weinig eten 
en je niet met ze hoeft te gaan wandelen. 
Wil je je huis beschermen tegen inbrekers, 
maar heb je niet genoeg ruimte om gan-
zen te houden?

Kies dan voor een van onze slimme 
inbraakwerende oplossingen voor 
voordeuren, kozijnen schuifdeuren.

Bij nieuwbouw- of renovatieprojecten is 
het belangrijk om te kiezen voor deuren, 
kozijnen en schuifdeuren met geteste 
en gecertificeerde inbraakwering. De 
inbraakwerendheid wordt aangegeven 
met verschillende klassen (“RC”). 
Daarbij geldt hoe hoger de klasse, 
hoe beter de beveiliging.

RC in het kort
Nog steeds vinden er in Nederland 
jaarlijks duizenden inbraken plaats. 
De meeste inbrekers slaan hun slag 
overdag, vroeg in de avond of in het 
weekend, en ze maken daarbij geen 
onderscheid in het type woning.
Wat kun je doen om een inbraak  
te voorkomen? Schüco –  
of ganzen – kunnen helpen.

Vroeg in het proces van het bouwen van een 
project is de expertise van een deskundige architect 

nodig. Zij die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd, zijn 
echte “Bouwhelden”. Meer weten? 
Ga naar www.schueco.nl/bouwhelden

WIST JE DIT?

INBRAAKWERENDHEID

RC 1

30 sec

RC 2

3 min

RC 3

5 min
Onze Tip
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Een droomhuis in de stijl van Ludwig Mies van der Rohe  
in een prachtige, bosrijke omgeving.

KREFELD – DUITSLAND

LESS IS MORE 
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In de buitenwijken en het cultuurland-
schap van het Duitse Krefeld ligt, het 
droomhuis van Wolf-Reinhard Leen-

dertz. Het platte, geometrische ontwerp 
met sierbeton gaat volledig op in het 
landschap. Liefhebbers van moderne 
architectuur zien in dit huis waarschijn-
lijk direct een eerbetoon aan een van 
de meest invloedrijke architecten uit de 
moderne geschiedenis. Met zijn grote 
ramen, functionele ontwerp en strakke 
lijnen heeft het huis alle kenmerken van 
een ontwerp van Ludwig Mies van der 
Rohe. Eigenaar Wolf-Reinhard Leendertz 
is dan ook een groot liefhebber van het 

werk van Mies van der Rohe. Wolf-Rein-
hard vroeg architect Peter Bastian (lid 
van de vereniging van Duitse Architecten 
– BDA) om een droomhuis in de stijl van 
zijn idool te ontwerpen en bouwen. De 
liefde voor grote geometrische vormen en 
minimalisme, die zo kenmerkend zijn voor 
de gebouwen van Mies van der Rohe, is 
overal in het huis voelbaar. Omdat je bij 
aankomst eigenlijk alleen de garage en 
entree ziet, oogt het huis op het eerste 
gezicht niet heel uitnodigend. Zodra je 
echter in het woongedeelte komt, waar 
de slim ontworpen ruimten vloeiend in 
elkaar overgaan, voel je je meteen thuis.  

Locatie: 
Krefeld, Duitsland
Schüco-producten: 
Classic Design-schuifdeuren 
Kozijnen

„De ruimten rond het atrium profiteren van 
een optimale natuurlijke lichtinval en bie-
den een prachtig uitzicht op het omliggen-
de landschap“ PETER BASTIAN, LID VAN DE VERENIGING VAN DUITSE ARCHITECTEN (BDA)
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De ruimten rond het atrium profiteren 
van een optimale natuurlijke lichtinval en 
bieden een prachtig uitzicht op het om-
liggende landschap. Zijn favoriete plek in 
huis? Wolf-Reinhard vindt dat maar een 
lastige vraag. In zijn stoel bij de open-
haard? Achter het fornuis in de keuken? 
Zittend aan zijn bureau? In bed met uit-
zicht op de sfeervol verlichte vijver in het 
atrium? Hij kan niet kiezen; het hele huis 
is favoriet! Een noemenswaardig ont- 
werpelement zijn de grote schuifdeuren 
die zijn voorzien van speciale schuifvleu-
gels aan de buitenkant. In de woonkamer, 
die aan drie zijden is omgeven met grote 
raampartijen, liggen de profielen boven-
dien verzonken in de muur en vloer voor 
een onbegrensd uitzicht. Dit is dan ook 
waar Wolf-Reinhard al zijn kunstwerken 
heeft staan – een unieke ruimte in een 
unieke woning. 

MIES VAN DER ROHE

Architect Ludwig Mies van der Rohe werd in 1886 
in Aken geboren als Maria Ludwig Michael Mies. 
Hij wordt gezien als een van de belangrijkste archi-
tecten van zijn tijd. Zijn minimalistische ontwerpen 
met staal en glas waren kenmerkend voor het 
internationaal modernisme van begin jaren 20. Met 
zijn ontwerpen bleef hij tot aan zijn dood in 1969 
een belangrijk inspiratiebron voor generaties archi-
tecten. Hoewel hij voornamelijk in Amerika werkte, 
staan er ook enkele gebouwen van zijn hand in 
Krefeld, waaronder het kantoor van Verseidag, het 
huidige Mies van der Rohe Business Park.

Fun fact: de eigenaar van dit gebouw is 
Wolf-Reinhard Leendertz, wiens droomhuis  
in dit artikel centraal staat!

LIEFDE VOOR 
STRAKKE LIJNEN

„Het karakter van dit huis is in twee 
woorden te beschrijven: minimalistisch 
en modern.“ PETER BASTIAN, LID VAN DE VERENIGING VAN DUITSE ARCHITECTEN (BDA)
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ARCHITECTUUR- EN LIFESTYLETRENDS

Wat zijn op het moment de belangrijkste 
trends op het gebied van architectuur en 
indeling? 
Anja Engelshove: De moderne Bauhaus-
stijl en minimalistische ontwerpen met 
grote open ruimten zijn nog steeds erg 
geliefd. Wat wel is veranderd, is de ruim-
te waarin we de meeste tijd doorbren-
gen. Mensen willen graag een gezellige 
en functionele woon- en leefkeuken, 
waar mogelijk met een directe verbinding 
naar de tuin. Tegenwoordig houden we 
in de ontwerpfase ook al rekening met 
het aantal gasten in de keuken en het 
eetgedeelte.
Jochen Engelshove: Nog grotere raam-
partijen en smallere raam- en deurkozijnen 
versterken de vloeiende overgang tussen 

binnen en buiten. De traditionele woon-
kamer wordt nu als een ruimte om te ont-
spannen gezien, die vaak met een visuele 
of akoestische afscheiding van de drukte in 
de keuken wordt gescheiden.

Welke invloed hebben deze trends op de 
gebruikte kleuren en materialen?
AE: In plaats van strakke witte gevels 
kiezen mensen steeds meer voor zand-
kleurige, grijze of ‘greige’ (grijs-beige) 
gevelstenen en natuursteen. Binnen 
kiest men vaak voor de Scandinavische 
stijl in combinatie met bijvoorbeeld een 
houten vloer of houten wandbekleding. 
Het klassieke rvs in badkamers maar ook 
voor schakelmateriaal en kranen wordt 
steeds vaker vervangen door zwarte, 
koperkleurige en messing elementen. 
De inrichting wordt daarnaast weer een 
stuk ‘warmer’ met weelderige stoffen en 
accessoires in kleuren zoals petrol, don-
kerblauw of groen.
 

Hebben we door de pandemie andere 
verwachtingen van ons huis?
AE: Door de strenge maatregelen wor-
den we zowel in ons werk- als privéleven 
enorm beperkt. We hechten nu veel meer 
waarde aan welzijn en ons (t)huis speelt 
daarin een belangrijke rol. Daarnaast is 
de vraag naar hoogwaardige en unieke 
producten toegenomen. We zien dat 
mensen vakmanschap veel meer zijn 
gaan waarderen. Zo worden timmerlie-
den steeds vaker om advies gevraagd bij 
het ontwerpen en bouwen van interieurs. 
Mensen zijn op zoek naar tijdloze items 
met karakter waar ze de rest van hun le-
ven van kunnen genieten.

Door de pandemie werken we steeds 
meer thuis. Welke gevolgen heeft dit 
voor het interieur?
AE: Niet eerder was er zoveel aandacht 
voor het thuiskantoor. Veel mensen zijn 
er inmiddels achtergekomen dat hun 
huidige leefruimte eigenlijk niet aan de 

Duurzamer, efficiënter en persoonlijker:
we zien ons huis steeds meer als een veilige haven om tot rust te komen  
en waar we volledig onszelf kunnen zijn. Bovendien speelt een steeds groter 
deel van ons sociale leven zich in huis af. Daarnaast neemt de behoefte  
aan multifunctionele ruimten, comfort en digitaal netwerken verder toe.  
We vroegen architecten Anja en Jochen Engelshove naar de laatste trends 
op het gebied van architectuur en lifestyle en innovatieve ontwikkelingen 
voor de toekomst.

JE HUIS OPNIEUW 
UITGEVONDEN

Al meer dan 27 jaar com-
bineren Anja (architect) en 
Jochen Engelshove (civiel 
ingenieur) unieke en duurzame 
ontwerpen met innovatieve 
technologieën.

„ We kijken inmiddels 
op een heel andere 
manier naar het ontwerp en 
interieur van onze huizen.“ 
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eisen voldoet. De kans is groot
dat we ook in de toekomst steeds meer 
thuiswerken, terwijl onze leefruimte 
waarschijnlijk steeds kleiner wordt van-
wege de hoge prijzen. Hierdoor neemt de 
behoefte aan multifunctionele ruimten 
toe. Denk aan een ruimte waar mensen 
overdag ongestoord kunnen werken, 
maar waar ze ’s avonds ook gasten kun-
nen ontvangen.

Consumenten kiezen steeds vaker bewust 
voor duurzaam en regionaal; merken jullie 
hier iets van in jullie werk?
JE: Duurzaamheid is ontzettend belang-
rijk in de bouwsector, vooral wat betreft 
verwarming en energieopwekking. Bij 
onze ontwerpen kiezen we dan ook zo-
veel mogelijk voor energiebesparende 
bouwmethoden en innovatieve techno-
logieën. We zien dat mensen hier ook 
steeds bewuster mee bezig zijn; steeds 
meer mensen willen een zelfvoorzienend 
en energieneutraal huis. Ik ben ervan 
overtuigd dat de pandemie een grote rol 
speelt in de wens van veel mensen om 
(meer) zelfvoorzienend te zijn. Veel men-
sen hebben inmiddels een eigen moes-
tuin en steeds meer woningen worden 
uitgerust met een eigen waterzuiverings-
installatie. Op deze manier treden we in 
de voetsporen van onze grootouders.

Neemt de vraag naar bouwmaterialen uit 
de regio ook toe?
AE: Klinkergevels zijn typisch voor het 
Münsterland vanwege de enorme hoe-
veelheden klei die hier te vinden zijn.
Klinkers zijn een van onze favoriete ma-
terialen. Niet alleen omdat ze hier zo 
makkelijk te krijgen zijn, maar ook omdat 
het een natuurproduct is dat vrijwel on-
derhoudsvrij is. Hierdoor zijn klinkers veel 
duurzamer dan bijvoorbeeld pleister-
werk. Met klinkers kies je voor een ma-
teriaal dat eigenlijk een heel leven lang 
meegaat. Daarom proberen we de ver-
schillende stijlen en kleuren meer bij de 
mensen onder de aandacht te brengen. 

Wat zijn de trends in de digitalisering van 
woningen?
JE: Smarthomes zijn een hot topic, zeker 
wat betreft inbraakpreventie. Bij vrijwel 
al onze projecten worden biometrische 
toegangssystemen, slimme sloten of 
deurcontrolesystemen toegepast. Zowel 
de vraag naar en de mogelijkheden van 
automatisering nemen voortdurend toe. 
In het verleden kon je alleen bepaalde 
systemen bedienen met speciale apps, 
maar tegenwoordig willen mensen alles 
altijd en overal kunnen bedienen, bijvoor-
beeld met behulp van een KNX-systeem*.
 

*KNX staat voor Konnex 
Bus, een buskabel die 
door elk slim apparaat 
kan worden gebruikt. Met 
een gestandaardiseerd en 
intelligent systeem worden 
vervolgens alle systemen in 
een gebouw ondergebracht 
in één netwerk. 

„ Met organische vormen 
en warme materialen 
kiezen we weer  
massaal voor comfort 
en gezelligheid.“

„ We hechten nu nog meer 
waarde aan het ontwerp en de 
inrichting van ons huis.“

Denken jullie dat sociale media een rol 
spelen in de opkomst van nieuwe trends? 
AE: Zeker weten. Niet alleen de wensen 
en behoeften van mensen zijn anders, 
maar ook de manier waarop zij bepalen 
wat ze willen. Mensen kijken niet meer 
naar wat populair is hun omgeving, maar 
ze laten zich – via sociale media – inspi-
reren door mensen uit andere landen en 
culturen. Maar niet alles wat mensen 
online zien, is mogelijk. Hier gelden nou 
eenmaal andere bouwvoorschriften dan 
bijvoorbeeld in India – en geen enkel 
budget is natuurlijk onbeperkt. Dit bete-
kent dat wij de verwachtingen van onze 
klanten heel zorgvuldig moeten mana-
gen.

Wat kunnen we verwachten voor 2022 
en daarna? 
JE: Bij nieuwbouwwoningen wordt al 
ingespeeld op de toenemende elektro-
mobiliteit met de installatie van oplaad-
punten voor elektrische voertuigen. Het 
smarthome zal langzaam maar zeker alle 
conventionele elektronica vervangen en 
bepaalde processen, – zoals bijvoorbeeld 
(herhaalde) bestellingen bij de super-
markt, worden geautomatiseerd. Daar-
naast worden efficiëntere en energiebe-
sparende technologieën nóg belangrijker 
– en dat is volgens ons in ieder geval een 
goede ontwikkeling.Fo
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D e landvilla, op de plek van een 
bungalow uit de zestiger jaren, 
belichaamt heel erg waar OSA 

Architecten voor staat, namelijk maxi-
male relatie met de omgeving. Daar-
door krijgt de plek in het bos identiteit. 
Er is een wisselwerking van de woning 
met de omgeving; zowel van binnen 
naar buiten als van buiten naar binnen.  

Dit wordt versterkt door de slanke 
profielen van Schüco, zowel in de ko-
zijnen als in het daklicht. Door de ont-
stane zichtlijnen en de invulling van 
ruimte, lucht en licht is de woning ver-
ankerd in zijn omgeving. Naast de rela-
tie met de omgeving moet de woning 
ook bescherming bieden, het “shelter”  
gevoel bij de bewoners.

Architect:
OSA Architecten 

Klep & de Groene
Rijsdijk 46

4871JM Etten-Leur
T +31 (0) 76 501 25 13

„Klassiek bouwmeesterschap 
is ons uitgangspunt“ 

Geen versnippering in het ontwerp- 
proces, maar een doorlopende lijn in 
het gehele ontwerp. In het proces van 
opdracht naar ontwerp en uitvoering 
worden architectuur, interieur en land-
schap kundig met elkaar verbonden.

Landvilla in 
bosrijke omgeving
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NIEUWSGIERIG?

VOLG ONS:

Bel ons:
+31 88 203 33 00

Mail ons:
info@schueco.nl 

Download onze brochures:
www.schueco.com/nl/particulieren/downloads

Schüco Nederland BV  
Clarissenhof 3a • 4133 AB Vianen

Wij helpen je graag.


