
panoramaSCHÜCO

DROOMHUIZEN

BINNEN WORDT BUITEN

In Noorwegen, Brazilië,
Duitsland en Nederland

Modernistische villa 
in het Westland

De architecten van  
rundzwei over duurzame  
woontrends van vandaag  
voor morgen

BETER BOUWEN

Hiermee scoort de Schüco 
Klassiek Design Schuifdeur

DE ALLROUNDER 



2 Schüco panorama  |  VOORWOORD

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik 
vermoed dat ook u in de donkere maan-
den heeft verlangd naar licht, warmte, 
weidsheid en natuur. Ik zou willen dat ik 
deze toestand, dit zomergevoel dat we nu 
hebben, altijd zou kunnen vasthouden. 
Helaas hebben we geen invloed op de sei-
zoenen. We hebben echter een product 
ontwikkeld dat een bijdrage kan leveren 
aan een uitstekend gevoel van ruimte en 
welzijn: onze Schüco Design Schuifdeu-
ren. Ze brengen maximaal licht en helder-
heid in een huis of woning. En ze bieden 
een weidse blik en uitzicht, over de natuur 
of de stad. Ook op sombere dagen. 

Of we het nu hebben over schuifdeuren of 
kozijnen, al onze producten zijn gemaakt 
met het oog op de komende generaties.
Daarom zijn energie-efficiënte en intel-
ligente oplossingen voor ons vanzelf-
sprekend, net zoals een prachtig tijdloos 
design. Onze eisen op het gebied van 
duurzame, herbruikbare en gerecyclede 
materialen zijn hoog, waarmee we toon-

aangevend zijn in de branche. En dat is al 
meer dan 70 jaar onze missie en motivatie. 
Waaraan u dat allemaal kunt zien? Mocht 
er onverhoopt eens iets kapot gaan, dan 
kunnen wij zelfs voor modelseries uit de 
jaren 70 nog reserveonderdelen leveren. 
Wat mooi is, willen we graag behouden. 
Voor u. En voor uw thuis.  

Andreas Engelhardt, 
CEO
Schüco International KG
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WAT 
ZIET 

U?

W ij zien pure natuur. Op de 
achtergrond hebben de bo-
men en struiken vrij kunnen 

groeien. Door elkaar strengelende bla-
deren, naalden en takken vormen een 
wilde wand van weelderig groen. In het 
gebouw op de voorgrond zien we een 
harmonieus samenspel van hout, wa-
ter, steen en metaal. Ook natuur, maar 
dan architectonisch gevormd, waarmee 
het met de strakke lijnen een sterk con-
trast vormt met de rest van de scene. 
Als verbindend element zien we het 
grote glasoppervlak van de SchÜco  
Panorama Design schuifdeuren. Dit weer-
spiegelt de bomen en planten, waardoor 
deze visueel samensmelten met het 
gebouw. Zo ontstaat een interessante 
verbinding tussen de woondroom Casa 
Horizontal in het Braziliaanse Curitiba en 
de natuurlijke omgeving.  
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Altijd nieuwe inspiratie: 
Volg ons op Instagram @schueconl
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THUIS IS

aanpasbaar�
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1: Västerås, Zweden · 2: Tolo, Griekenland · 3: München, Duitsland · 4: Jihlava, Tsjechië
5: Odder, Denemarken · 6: Savigliano, Italië · 7: Abu Dhabi, VAE · 8: Australië

Vandaag is morgen alweer gisteren! Het 
klinkt in eerste instantie wat verwar-
rend, maar het is echt waar. Maar toch 
is er een plek waar alles tegelijkertijd 
kan plaatsvinden: bij ons thuis. Hier zijn 
herinneringen net zo aanwezig als het 
leven van nu. Ingelijste momentopna-
men laten zien wie wij waren. Favoriete 
objecten vertellen verhalen uit voorbije 
dagen. Dingen gaan, dingen blijven. 
Net als mensen. Maar in de loop van 

de jaren veranderen vaak onze smaak, 
eisen en behoeften en passen wij onze 
woning hierop aan. Binnen onze eigen 
vier muren hebben wij ook de macht 
om de tijd te laten stilstaan, even te pau-
zeren en van het moment te genieten. 
Maar we kunnen net zo goed de wild-
ste plannen voor de toekomst smeden.  
 
Ons thuis is de spil van ons hele 
leven.
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Het wonen in Winsen, ingeklemd tussen de Lüneburger Heide en het 
oerstroomdal van de Elbe, klinkt voor velen als een ware droom. De familie 

Joost, die voorheen in het levendige Hamburg woonde, moest eerst vooral aan 
de gedachte wennen. Tegenwoordig is het gezin dol op hun landelijke thuis. 

LEVEN IN HET GROEN
WINSEN – DUITSLAND

9 Schüco panorama



Architectuur: 
Carsten Joost
Schüco producten: 
Klassiek Design Schuifdeuren
Kozijnen
Deuren
Vliesgevels
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“Glas van plafond tot vloer was  
voor ons heel belangrijk, om binnen en buiten 

perfect met elkaar te verbinden.” 
CARSTEN JOOST, OPDRACHTGEVER, ARCHITECT EN AANNEMER

Eenvoudig, zakelijk en een moderne 
vormgeving, zo moest het woonhuis 
zijn dat Carsten Joost in zijn rol als 

opdrachtgever, architect en aannemer 
voor zijn gezin wilde realiseren. Daar-
voor waren wel enkele architectonische 
kunstgrepen nodig. De grootste stati-
sche uitdaging: het overwinnen van de 
zwaartekracht. “Boven wilden we mas-
sa: een gesloten woningdeel waar het 
gezin zich kan terugtrekken. Beneden 
alles zoveel mogelijk open, zodat we de 
hele tuin in het ontwerp konden betrek-
ken”, beschrijft Joost. De beide etages 
moesten worden verbonden door een 
trap, die stijlvol vanuit de muur tevoor-
schijn komt. “Persoonlijk vind ik de trap 
de meest doordachte oplossing in het 
hele huis”, vertelt hij. “We hebben er lang 
mee zitten schuiven, zodat hij niet midden 
in de kamer zou staan en zo de ruime, 
lichte leefruimte zou onderbreken.” Het 
leven speelt zich af op de begane grond. 
Het gezin kookt en eet hier, de kinderen 
kunnen er hockeyen, op hun driewieler 
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rondfietsen en zich helemaal vrij ont-
plooien. Als je de tuin in kijkt, vraag je 
je terecht af tot waar het huis helemaal 
doorloopt. In feite tot bij de profielen van 
de Klassiek Design Schuifdeuren. Maar 
gevoelsmatig stopt de leefruimte pas bij 
de groene wand van linden en weiden 
bij de erfscheiding. Bezoek uit Hamburg 
staat vaak verbaasd over deze visuele uit-
breiding van onze leefruimte. En ook over 
de voortdurend wisselende atmosfeer in 
huis, afhankelijk van het weer en het mo-
ment van de dag en tijd van het jaar. “Dat 
ligt in de eerste plaats aan het beton”, be-
schrijft Joost. “Dit verandert voortdurend 
door de weerkaatsing van het licht op de 
eikenhouten vloer. Op zonnige dagen is 
dit bijna wit, bij somber weer meer gelig.” 
Het was voor hem belangrijk om ‘eerlijke’ 
materialen, zoals hij ze noemt, te gebrui-
ken: ongepleisterd beton, bakstenen, bin-
nen geolied eikenparket, buiten Siberisch 
larikshout. Dit veroudert allemaal vanaf 
de eerste dag. Het verandert, oxideert en 
wordt daardoor steeds aantrekkelijker om 
naar te kijken. “Je ziet krassen, gebruiks-
sporen. Het is nooit perfect. Je moet er 
eerst aan wennen, maar daarna gaat het 
fascineren”, legt hij uit. Het herinnert ons 
eraan dat alles voortdurend verandert. 

INTERVIEW

VIER VRAGEN AAN 
CARSTEN JOOST

Wat betekent voor u het woord ‘(t)huis’? 
Een basis om tot rust te komen voor het gezin.
Wat waardeert u het meest aan uw huis?
Het onbegrensde gevoel van de woonkamer.
Hoe beschrijft u uw inrichtingsstijl?
Modern, beperkt, zakelijk. Niet minimalistisch, 
daarvoor zorgen onze kinderen wel met hun 
speelgoed.
Waarom Schüco Design Schuifdeuren? 
We wilden een schuifdeur met een zo groot 
mogelijk oppervlak en met een heel smal profiel. 
Als we in de zomer de schuifdeuren volledig 
open hebben, lijkt het echt net of binnen en 
buiten één ruimte zijn. Zijn de puien gesloten, 
óók dan kijken we zonder hinderlijke barrières 
de natuur in. Een geweldig levensgevoel.

12 Schüco panorama  |  WOONDROMEN



De naam zegt het eigenlijk al:  
Deze designlijn schuifdeuren zijn een echte klassieker.  

De barrièrevrije hefschuifdeuren van aluminium  
glijden gemakkelijk en geruisloos op maximaal drie looprails  

in de door u gewenste richting of vanuit het midden naar rechts 
en links. Afhankelijk van het type schuifdeur zijn deze op 

aanvraag ook geautomatiseerd beschikbaar. Dankzij het brede 
scala aan openingsopties zijn deze deuren voor nagenoeg alle 

bouwplannen de juiste keuze en daardoor een echte ‘allrounder’.

KENT U DEZE AL … 

de Schüco Klassiek  
Design Schuifdeuren?

… 
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Hiermee scoort de 
Klassiek Design Schuifdeur 

Barrièrevrije vlakke drempel  
voor extra comfort en  
een naadloze overgang tussen 
binnen en buiten

Design Line met bijzonder  
fijne detaillering van de vleugels  

voor maximale transparantie

De handmatige bediening 
werkt licht en geruisloos, 
en optionele automatische 
bediening mogelijk

Naar wens vorm te geven 
door een veelvoud aan  

openingsvarianten

Geteste en gecertificeerde  
inbraakwering tot RC2 
 voor meer veiligheid

Opname in bestaande 
smart-home systemen is 
optioneel mogelijk

Bespaar op energiekosten 
dankzij hoge isolatiewaarde

Leverbaar in vele kleuren en 
oppervlakte structuren
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Met de design collectie  
Misaki hanglampen van 
Westwing brengt u licht  
in elke ruimte. 

De Aymara kussens van Form & Refine 
in zachte kleuren bestaan voor 100%  

uit de fijnste alpacawol. 

De bartafel Hako  
van 101 Copenhagen 
is een prachtige plek 
voor zowel dranken als 
kamerplanten.

Jundo is Japans voor zuiverheid, uitstekend gevat in het design van de gelijknamige 
Daybeds van Motarasu.

Koffie, amandelen, rozijnen:  
in de toolbox van EVA SOLO 
kan alles luchtdicht worden 
bewaard. En u heeft altijd een 
lepel binnen handbereik. 

Japandi�TWEE WERELDEN

Functioneel, beperkt en uitnodigend:  
Als Scandinavische en Japanse inrichtingsstijlen elkaar 

ontmoeten, ontstaat de perfecte combinatie van een 
knus gevoel van welzijn met de elegante esthetiek van het 

Verre Oosten.
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De van garen vervaardigde 
Bonbon lampenkappen van HAY 

kunnen staan of hangen en vormen ook 
zonder licht een stijlvolle decoratie.

Met de groeten van  
Origami: Stoffen tafelbloemen  
van Littala fleuren tafels op  
en dienen als onderzetter voor kleinigheden. 

Alles loopt altijd op rolletjes 
met de mobiele bloktafel van 

Normann Copenhagen, of u deze 
nu gebruikt als serveerwagen, 
rek, bijzettafel of nachtkastje.

Contrastprogramma: Het Virka High  
sideboard van Woud bekoort dankzij de onomwonden uitstraling.

Omhoog of omlaag: de rugleuning van de stoel Splitback Styletto  
van Innovation kan eenvoudig horizontaal worden geplaatst.

Voor perfecte ceremonie(s):  
de premium biologische groene thee 

van Matcha Karu. 

Zonder poespas genieten van een 
kopje thee, dat garandeert de 

aardewerken theepot van 
EVA SOLO. 

Kleine houders boordevol 
elegantie: De Shiro vazen 
van Oryoki worden in 
Japan met de hand gemaakt 
door de kunstenaar 
Tanaka.
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Een kinderwagen, een rolstoel, leef-
tijd, een ongeval: veranderingen 
in levenssituaties komen soms 

verwacht, maar soms ook als volledige 
verrassing. Daarom wordt de barrière-
vrije planning, uitvoering en inrichting 
van gebouwen waarin mensen zich 
prettig moeten voelen, steeds belang-
rijker. Alles waarop moet worden gelet 
bij barrièrevrij bouwen, is vastgelegd in 
de Duitse basisnorm DIN 18040. Naast 
bedieningskracht vormen gelijkvloer-
se overgangen een centraal onderdeel. 

De volledig vlakke drempel zorgt voor 
een naadloze overgang van binnen naar 
buiten. En dat geldt net zo goed voor 
openslaande deuren. Want wat we bij 
het betreden van huizen, woningen, bal-
kons, terrassen, galerijen en tuinen ab-
soluut niet willen, is dat men kan strui-
kelen. Tot slot: lang werden barrièrevrije 
woningen nog gezien als praktisch en 
lelijk. Maar deze opvatting is veranderd.  
Tegenwoordig gaat comfortabele  
barrièrevrijheid hand in hand met  
design en esthetiek.

ALLES OP ZIJN TIJD

Barrièrevrij wonen biedt vele voordelen  
in alle levenssituaties. Centraal staat het vermijden van  

struikelpartijen, dankzij drempelloze doorgangen!

Easy going�
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Voorheen konden alleen 
enkele terras- en balkon-

deuren met een vlakke 
drempel worden uitgerust. 
Nu is dit ook mogelijk met 

de barrièrevrije 
nul-drempel bij schuif-
deuren. Voor nog meer 

openheid in de leefruimte 
en een harmonieus beeld 

binnen en buiten.

Barrièrevrije planning begint 
bij de voordeur. De Schüco AD 
UP realiseert een absoluut vlakke 
drempeloplossing van 0,0 mm. 
Vooruitkijkende opdrachtgevers 
plannen daarnaast voldoende 
ruimte in voor en achter de 
voordeur om bijvoorbeeld 
met een kinderwagen of 
rolstoel te kunnen 
manoeuvreren.

Terrasdeur�

Voordeur�

Schuifdeur�
De toegang tot balkon  

of terras kan al snel een 
obstakel zijn waarover men 

kan struikelen. Maar niet 
met de Schüco Klassiek 

Design Schuifdeur. De hef-
schuifdeur van aluminium 

(afbeelding) is desgewenst 
verkrijgbaar met een vlakke 

drempel. 

NOG HELEMAAL DICHT? 
Schüco producten overtuigen 

ondanks de vlakke drempel met 
bijzonder goede afsluiting en 

de beste warmte-isolatie!
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De samenvloeiing van comfortabel wonen, ongerepte natuur en 
Braziliaanse lifestyle – dit komt allemaal tot uiting in deze 

indrukwekkende woning. Een samenspel van dimensies, contrasten, 
licht en schaduw opent een volledig nieuw perspectief.

VLOEIENDE 
           OVERGANGEN 

CURITIBA – BRAZILIË 
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“De leefruimten 
vloeien over in het 

wonderschone landschap” 
ELAINE ZANON & CLAUDIA MACHADO, ARCHITECTEN
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Voor de poorten van de Zuid- 
Braziliaanse grote stad Curitiba 
opent zich een oase van onthaas-

ting. In een woonwijk aan de rand van de 
bergketen Serra do Mar heeft een gezin 
zijn woondroom verwezenlijkt. De ligging 
van het perceel was doorslaggevend voor 
dit huis, van de aankoop tot de uiteinde-
lijke realisering. “De integratie van het 
landschap vormt een essentieel onder-
deel van het ontwerp en maakt van deze 
woning een waar toevluchtsoord in de 
stad”, benadrukt de verantwoordelijke ar-
chitect Elaine Zanon. Voor het concept is 
uitgegaan van vloeiende overgangen. Het 
U-vormige gebouw biedt toegang tot de 
ruime lounge en ontspanningsruimte met 
een landschapszwembad dat lijkt over 
te vloeien in het weidse groen. Binnen- 
en buitenruimte versmelten perfect met 
elkaar door de extra grote glasvlakken 

en Panorama Design Schuifdeuren. Ze 
vervangen een groot deel van de gevels 
en geven elke woon- en slaapruimte het 
gevoel van buitenleven. Doorslaggevend 
hierbij zijn de bijzonder smalle kozijnen 
van de Design Schuifdeuren, die maxi-
male transparantie garanderen. Glazen 
terrasbalustrades zorgen voor een vrij 
uitzicht op het droomachtige bergpanora-
ma. Omgekeerd vindt het spel van licht en 
schaduwen dat door de grote pergola’s 
wordt gecreëerd, zijn weg naar het inte-
rieur, waar het zorgt het voor spannende 
perspectieven. “De architectuur wordt 
gekenmerkt door het samenspel van gro-
te en kleine volumes die zich van elkaar 
onderscheiden door het contrast van 
lichte en donkere tinten en verschillende 
texturen”, beschrijft Elaine Zanon. Om 
de moderne bouw een natuurlijk karakter 
te geven, strekt de generfde natuursteen 
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WIST U DIT AL?

Een kleine 400 kilometer ten zuiden van São 
Paulo ligt Curitiba: hoofdstad van de deelstaat 
Paraná en met voorsprong de ‘groenste’ stad 
van Brazilië. Zo maakt een innovatief recy-
clingprogramma het bijvoorbeeld mogelijk voor 
armere mensen om afval te ruilen voor voedsel, 
ov-kaartjes of boeken. Autovrije zones en een 
snelbussysteem met speciale busbanen en 
drempelloze perrons verbannen de verkeerscha-
os uit het stadscentrum. Een intensief aan-
plantingsprogramma en geïntegreerde parken 
resulteren naar verwachting in ongeveer 50 m² 
groene ruimte per inwoner, wat met een inwo-
nertal van ongeveer 1,8 miljoen zeer opmerkelijk 
mag worden genoemd. Curitiba wordt niet voor 
niets wereldwijd als voorbeeld gezien voor een 
geslaagde stedelijke planning.

DE GROENE STAD  
CURITIBA

Architectuur: 
Elaine Zanon & Claudia Machado
Schüco producten: 
Panorama Design Schuifdeuren
Klassiek Design Schuifdeuren

Gris Armani zich uit van de voorgevel tot 
de open haard en tot in de badkamer. 
De lichte natuurtinten, de warme houten 
vloeren en de lambrisering, die de familie 
graag wenste voor een gezellige woon-
sfeer, vormen een fraai contrast. De kel-
der bevat behalve de garage ook een bin-
nentuin en hobbykamers voor het maken 
van muziek en het spelen van spelletjes. 
De hoogste prioriteit werd echter gege-
ven aan de ‘Gourmet Room’, waarin de 
Braziliaanse levenshouding ten volle tot 
uiting komt: in het hart van het huis zijn 
keuken, woon- en eetgedeelte gecom-
bineerd, voor ontspannen samenleven, 
genieten en voldoende ruimte om feest te 
vieren met familie en vrienden. Uiteraard 
voorzien van een vloeiende overgang 
naar het terras. De perfecte plek om de 
zomeravond af te sluiten onder het genot 
van een cocktail of cafézinho. 
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“Modern 
hoogwaardig  

design en 
duurzaamheid 
sluiten elkaar 

niet uit.”
RUNDZWEI ARCHITEKTEN  
(interview vanaf pagina 26)

Slow Flower  

Slow  
Fashion 

Hun bloemenvelden zijn klein, divers, 
houden de bodem in stand en beschermen 
het leefgebied van insecten en dieren. Sinds 
2019 hebben steeds meer bloemenkwe-
kers, bloemisten en bloementuinders zich 
aangesloten bij het Slow-flower initiatief. 
Het gemeenschappelijke doel:  
een herbezinning in de sierteeltsector op 
gang brengen naar meer regionaliteit, 
seizoensgebondenheid en duurzaamheid.  

Bewust reizen, de natuur en ervaringen 
beleven met al uw zintuigen,  
in plaats van in de rij te staan voor  
bezienswaardigheden: dankzij de pande-
mie is slow travel naar een hoger niveau 
getild. Net zoals vakantie bij onze buren 
Duitsland. Voor dat doel zet de website 
hiersein.de unieke, duurzame onderko-
mens op de vakantieradar.

Wij combineren hoge kwaliteit,  
een tijdloze stijl en een echt  
goed geweten in het winkelmandje:  
Bij The Wearness vindt u uitsluitend 
fair en duurzaam geproduceerde mode 
van internationale ontwerpers. 
De onderneming zelf werkt klimaat-
neutraal en plant een boom voor elk 
verkocht artikel. 

Slow Travel  

Slow Living 
Beplante gevels, zoals de groene gevels van  
Schüco, verfraaien het stadsbeeld en zorgen voor een 
beter stedelijk klimaat: ze nemen CO₂ op, produceren 
zuurstof en filteren schadelijke stoffen uit de lucht. 
En als klap op de vuurpijl zorgen ze voor verbeterde 
warmte- en geluidsisolatie voor gebouwen.

Slow Furniture

Bewust slow�
Even een stapje terug – gaat ook  

bij wonen, shoppen en reizen. Deze labels dragen met innovatieve 
materialen, eerlijke productie en sociale betrokkenheid bij  

aan de nieuwe manier van denken.

Voor de start-up WYE zijn meubelen geen wegwerp-
accessoires, maar producten voor generaties. Hiervoor 
werd een speciaal materiaal op houtbasis ontwikkeld 
dat grotendeels bestaat uit afvalproducten en volledig 
recyclebaar is. Als u er op een gegeven moment toch 
op bent uitgekeken, worden de producten tegen een 
tegoedbon teruggenomen en opnieuw verwerkt. 
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DUURZAAMHEID 
BEGINT  
BIJ HET CONCEPT 

Een modern designconcept creëren met innovatieve, oncon-
ventionele, maar vooral duurzame oplossingen – zo hebben de 
oprichters van het architectenbureau rundzwei internationaal 
de aandacht getrokken. Andreas Reeg en Marc Dufour-Feronce 
vertellen over alternatieve bouwmaterialen en duurzame 
woonoplossingen.

De architecten van rundzwei: 
Marc Dufour-Feronce (links) 

en Andreas Reeg (rechts).
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panorama: Welke factoren zorgen ervoor 
dat een gebouw duurzaam is?
Andreas Reeg: Bij nieuwbouw is dit het 
gebruik van ecologische, zoveel mogelijk 
lokaal geproduceerde en functionele 
materialen. En de afweging: Welke pro-
ducten en constructietechnieken zorgen 
ervoor dat het object – om het maar eens 
overdreven te zeggen – tot in de eeuwig-
heid kan worden gebruikt of weer kan 
worden gedemonteerd en gerecycled? 

Hoe implementeert u dit in nieuwbouw? 
Marc Dufour-Feronce: Zelfs in de ont-
werpfase denken wij na over hoe de 
architectuur kan worden aangepast aan 
nieuwe toekomstige gebruiksbehoeften. 
Bij ons zogeheten ‘kurkentrekkerhuis’ 
hebben we bijvoorbeeld een onderver-
deling van de ruimten in gedachten ge-
houden: momenteel wordt het gebouw 
gebruikt als eengezinswoning. Als de ge-
zinssituatie verandert, kunnen er echter  
afzonderlijke wooneenheden worden 
gecreëerd.

AR: En al tijdens de conceptfase houden 
we de gebouwtechniek beperkt. We 
gebruiken intelligente architectuur in 
plaats van een ‘dom gebouw’ te plannen 
dat later moet worden aangepast. Dat is 
niet alleen duur en onderhoudsintensief, 
maar raakt ook snel verouderd, zodat de 
technologie moet worden vernieuwd. 
We gebruiken schaduwwerking, zoals 
bij de ‘IJsberg’: in de winter dringt de 
laagstaande zon de kamers van het ap-
partementsgebouw binnen en verwarmt 
de zichtbare dekvloer. Als de zon in de 
zomer hoog aan de hemel staat, zorgt 
de balkonstructuur voor schaduw voor 
de ramen, waardoor opwarming van de 
achterliggende ruimte wordt voorkomen. 

Wat doet u bij bestaande objecten? 
AR: De grootste CO₂-uitstoot ontstaat 
door slopen en nieuwbouw. Daarom 
analyseren we wat van de bouwstructuur 
het behouden waard is, wat ruimtelijk 
gezien een uitdaging is en welke materi-
alen kunnen worden hergebruikt – zoals 

oude bakstenen. We onderzoeken hoe 
het energieverbruik van het bestaande 
gebouw kan worden verbeterd zonder de 
‘bewezen eigenschappen’, zoals diffusie-
openheid, te verliezen. Wij willen vooral 
de bouwtraditie zichtbaar houden en 
deze niet verbloemen of verbergen. 

Merkt u veranderingen op in de vraag 
naar bouwmaterialen?
MDF: Wij merken dat de belangstelling 
voor ecologisch bouwen toeneemt en 
ook maatschappelijk meer aandacht 
krijgt. Ook de vraag naar circulair bou-
wen: dat het materiaal later in de afzon-
derlijke materialen uiteen kan worden 
genomen en kan worden gerecycled. 
Onze opdrachtgevers hebben meer ken-
nis, waardoor de acceptatie groter is. 
We hebben nu veel minder overredings-
kracht nodig dan in onze begintijd.

Werkt u volgens een basisconcept?
MDF: Nee, we bouwen niet keer op 
keer hetzelfde gebouw. We proberen om 

Aanzicht IJsberg:  
Alle bouwmaterialen,  
tot aan de dekvloeren

en pleisteroppervlakken,  
zijn in de ‘IJsberg’  

mechanisch bevestigd,  
om hergebruik 
naderhand te 

vereenvoudigen.
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elke opdracht weer volledig opnieuw te 
beginnen en kijken elke keer met een 
volledig frisse blik naar het concept duur-
zaamheid. Zo bestaat er geen tweede 
‘kurkentrekkerhuis’. Niet in deze vorm, 
maar ook niet aangepast.

Hoe kwam u op het idee van een huis 
van kurk? 
MDF: We moesten een materiaal vin-
den dat de stedelijke omgevingsgelui-
den zou absorberen, het geluid van de 
regen niet zou doorgeven en een goede 
isolatie zou bieden. Kurk is bestand te-
gen druk en weersinvloeden, het brandt 
niet, heeft uitstekende isolatiewaarden 

en biedt dankzij het ruwe oppervlak 
ook uitstekende akoestische isola-
tie. Wij hebben geen ander materiaal  
gevonden dat al deze eigenschappen op 
natuurlijke wijze combineert, en wij wa-
ren zeer enthousiast over kurk.
AR: Het duurzame hieraan: de kurkeik 
wordt niet gekapt, maar om de zeven jaar 
geschild. De boom raakt hierdoor niet 
beschadigd. Het kurkgranulaat is een af-
valproduct van de productie voor flessen-
kurken en wordt onder druk en hitte tot 
gevelpanelen geperst. De hars die zich in 
het materiaal bevindt, verbindt de pane-
len. Er zijn geen andere lijmstoffen nodig 
en daarmee zeer ecologisch.

Welke alternatieve bouwmaterialen zijn 
er nog meer? 
AR: Er zijn grondstoffen die aan relevan-
tie moeten winnen, bijvoorbeeld stro als 
isolatiemateriaal. En vooral in de om-
geving van Berlijn hebben we extreem 
leemachtige grond. De afgegraven leem 
kan worden gebruikt voor leempleister. 
Van de bouwplaats naar de bouwplaats, 
dichter uit de regio kan het niet! Wij wer-
ken momenteel ook actief met hennep 
als bouw- en isolatiemateriaal.

Hoe staat het met duurzaamheid in de 
binnenhuisarchitectuur? 
MDF: Bij de binnenhuisarchitectuur in 
de commerciële sector volgen de trends 
elkaar bijna net zo snel op als in de mo-
debranche. Er wordt met steeds kortere 
tussenpozen verbouwd, afgebroken en 
opnieuw ontworpen. Fast Fashion, Fast 
Design, Fast Living – we moeten ons als 
maatschappij gaan bezinnen op langza-
mere processen. We moeten gaan na-

Kurk kan het: Het is bestand tegen 
weersinvloeden, heeft uitstekende 
isolatiewaarden en biedt dankzij 
het ruwe oppervlak ook uitstekende 
akoestische isolatie. Het kan 
ook uitstekend als gevel worden 
gebruikt, zoals in het  
‘kurkentrekkerhuis’ in Berlijn.  
© instagram.com/ 
elephantstudiophotography

“ We plaatsen  
architectuur in  
zijn context  
en stellen vragen  
over bestaande  
oplossingen.” ANDREAS REEG
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denken over grondstoffen. Veel produc-
ten worden tegenwoordig aangeprezen 
als ‘groen’ en ‘duurzaam’, waardoor con-
sumenten geloven dat ze iets goed doen. 
Vaak wordt hier niet gekeken waarom 
dat dan zo zou zijn.
AR: In de particuliere binnenhuisarchi-
tectuur wordt steeds meer aandacht be-
steed aan natuurlijke materialen. Gezond 
wonen wordt steeds belangrijker. Het 
is voor mensen belangrijk welke verf op 
muren en gevels wordt aangebracht, en 
dat deze producten niet schadelijk zijn 
voor de gezondheid of de natuur. Maar 
ook in meubelontwerp kan een positieve 
ontwikkeling in de richting van natuur-
lijke en gerecyclede materialen worden 
waargenomen.

Zijn er woontrends die niet verenigbaar 
zijn met duurzaamheid? 
AR: Wat zeer tegenstrijdig is – iets waar-
mee wij zelf ook steeds weer worstelen 
in onze projecten – is de leefruimte per 
persoon. In de jaren 80 hadden we ca. 

22 m² per persoon. Inmiddels heeft men 
gemiddeld 45 m² per persoon tot zijn 
beschikking. Dat is absoluut niet ecolo-
gisch. Natuurlijk komen er tegelijkertijd 
steeds meer woonstudio’s en flats, maar 
dit is te wijten aan de stijging van de hui-
zenprijzen. Het wordt gezien als luxe om 
zoveel mogelijk ruimte te hebben.

Wat zou u graag zien? Waar moeten we 
volgens u over tien jaar zijn?
MDF: Dat wetgeving in duurzaamheid 
wordt gestimuleerd in plaats van een 
laag energieverbruik. Energie kan immers 

op een duurzame manier worden gepro-
duceerd. Maar bovenal moet er binnen 
de normen ruimte komen voor alternatie-
ve bouwmaterialen en -technieken.
AR: Architecten en investeerders moeten 
zich gaan concentreren op bouwen met 
bestaande gebouwen. Op dit moment is 
het voordeliger om een gebouw te slopen 
en een nieuw gebouw te bouwen. Dat 
moet anders. En we zouden dan graag 
zien dat houtbouw de standaard wordt.

“ Duurzaamheid moet 
voor elk project  
opnieuw worden  
gedefinieerd.”  

MARC DUFOUR-FERONCE

Gepland: een woonwijk aan de rand van Berlijn met 
350 wooneenheden en een volledig CO₂-neutrale en 
autonome energievoorziening. 
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Back to the roots, terug naar de basis: dat dacht de Noorse Merete.  
Zij keerde na 30 jaar in het buitenland terug naar haar  

geliefde vaderland. Daar vervulde zij haar uiterst persoonlijke  
woondroom: een huis midden in het oorspronkelijke landschap van het eiland Finnøy.

EINDELIJK THUIS
REILSTAD – NOORWEGEN
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Rust vinden, genieten van het mo-
ment en in alle rust ontspannen 
– dat zijn de dingen waar Mere-

te het meest van houdt in haar huis. In 
het Noors wordt dit gevoel beschreven 
als “å finne roen”. Dit gevoel krijgt Me-
rete vooral als ze zich nauw verbon-
den voelt met de natuur. Daarom was 
het voor haar zo belangrijk de natuur 
zo nadrukkelijk aanwezig te laten zijn, 
zowel binnen als buiten haar huis. Dit 
resulteerde in een ruim, open huis dat 
over vier verdiepingen harmonieus op-
gaat in de rotsachtige omgeving. Van-

wege de steile helling van het terrein 
rust het huis op een betonnen plaat. 
Verder is het volledig van hout en glas.  
 
Bij het betreden van het huis van Mere-
te wordt de blik onmiddellijk getrokken 
door de adembenemende trapconstruc-
tie die de structuur van het interieur be-
paalt en een landschap van essenhout 
vormt in de omringende rotsachtige om-
geving. Rechts bevinden zich de keuken 
en eetkamer met terras, links de gas-
tenverblijven met slaapkamers en bad-
kamers. Drie treden omlaag sta je in de 

“ Waar ik het meest van geniet,  
is wakker worden met de zee  
als uitzicht.” MERETE, OPDRACHTGEEFSTER
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Architectuur: 
Helen & Hard

Schüco producten: 
Klassiek Design Schuifdeuren

Kozijnen
Deuren 

33 Schüco panoramaWOONDROMEN |



woonkamer met geweldig panoramisch 
uitzicht. Tot dit punt zijn de ruimten ont-
worpen als gemeenschappelijke ver-
blijven. Een verdieping lager bevinden 
zich slaapkamer, badkamer, kantoor en 
een aparte ingang. Ontspanningsruim-
ten, zoals een tv-kamer, fitnessruimte en 
sauna bevinden zich onderaan de trap.  
 
Een van de grootste uitdagingen bij het 
realiseren van het gebouw vormden de 
grote glazen elementen. Dit gold enerzijds 
voor de levering en montage en ander-
zijds voor de vereiste kwaliteit: enkele de-
len reiken tot aan de nok en moeten be-
stand zijn tegen extreme wind en regen. 
Vanwege hun hoge stabiliteit, transparan-
tie en thermische isolatie werd gekozen 
voor Design Hefschuifdeuren en glazen 
vliesgevels van Schüco. Ze beschikken 
over de nodige robuustheid maar zorgen 
desondanks voor een elegante uitstra-
ling. Dankzij de onopvallendheid van de 
smalle raamprofielen en grote beglazing 
van vloer tot plafond is de weidse natuur 
nog beter zichtbaar: de hemel, de rotsen 
en de zee. 

REISTIP

Circa 50 kilometer van het eiland Finnøy ligt 
de vierde stad van Noorwegen: Stavanger. Het 
is een populaire reisbestemming en is onder 
andere bekend dankzij de historische binnen-
stad, waar meer dan 170 witgeschilderde houten 
huizen uit de 18e en 19e eeuw in rijen in smalle 
straatjes zijn opgesteld. In 1948 moesten de hui-
zen bijna wijken voor een industrieterrein, maar 
gelukkig wist stadsarchitect Einar Hedén de 
huizen dankzij geslaagd lobbywerk te behouden. 
Het ene na het andere huis werd onder monu-
mentenzorg geplaatst. Vandaag de dag is de wijk 
een van de best bewaarde nederzettingen van 
houten huizen in Europa, die zorgvuldig worden  
onderhouden en populair zijn bij toeristen. 

WITTE HUIZEN VAN
STAVANGER
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Homestories
Onze Schüco Home Stories zijn verhalen over echte 

zelfbouwers van huizen bij wie je heel persoonlijk binnen 
mag kijken. Scan de QR-codes voor de video’s.

NORDIC ORIGINS.  
De Noorse Merete keert 
na een verblijf van 30 
jaar in het buitenland 
terug naar haar 
vaderland. In haar huis 
geniet ze nu elke dag 
weer van het prachtige 
uitzicht over zee.

PRESERVING ICONS. 
Manfred en Sarah 
Hering renoveerden 
een architectonisch 
icoon van Richard 
Neutra in Wuppertal. 
Ondanks het vele 
werk, zouden ze het zo 
opnieuw doen. 

FRAMING NATURE. 
Saga Karlsson en 
Edouard Boisse bouw-
den hun droomhuis in 
een bosrijke omgeving in 
de buurt van Göteborg 
en creëerden zo het 
perfecte toevluchtsoord 
voor hun gezin.
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Design vouwwanden vormen in elk 
opzicht een hoogtepunt: Of ze nu uit-
komen op een balkon of in de tuin, 

ze toveren elke leefruimte om in een open 
ruimte. Onze gloednieuwe Design Vouw-
wanden AS FD 75 en AS FD 90.HI (leverbaar 
voorjaar 2023) beloven in gesloten toestand 
nog meer transparantie. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door bijzonder smalle profielen in 
de vleugel van slechts 90 mm en een groter 
glasoppervlak dan bij de voorgaande model-
len. Het resultaat? Een vlakke, puristische 
uitstraling.

Deze vouwwanden staan garant voor een 
prachtig uitzicht en met licht overgoten in-
terieur. De uitstekende thermische isola-
tiewaarden worden nog verder verbeterd 
door de grotere glasoppervlakken. En niet 
te vergeten: wanneer de vleugels van de 
vouwwand tot smalle pakketten worden sa-
mengevouwen en opzij worden geschoven, 
laat dit ruimtebesparende wonder zijn kracht 
zien. Het zorgt voor maximale openstelling 
en daarmee voor een perfecte samenvloeiing 
van binnen en buiten. 

TRANSPARANT 
EN OPEN

NIEUW EN VOUWBAAR
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De Messina parasol
 van Skagerak  

neemt het stokje 
in uw tuin met  

plezier over. 

De Mini Garden van Jan Kurtz van 
gerecycled teakhout brengt bloem-
bakken op luchtige hoogte. 

Liever een papegaai in de hand  
dan een duif op het dak –  

dit geldt ook voor de waterkaraf 
Parrot van Nude.

Tafeltje dekje: 
De rechthoekige bijzettafel 
TENSION van conmoto 
biedt voldoende plaats voor 
talrijke lekkernijen.

Hiermee kunt u pas echt uw ei kwijt! Met de  
houtskoolgrill Big Green Egg van Kamado 

kunt u grillen, koken en bakken.

De flessenopener  
Otto van Klong is de 
perfecte metgezel  
voor de volgende  
barbecue.

BUITEN GENIETEN 

Tuingourmet�
Koken, serveren, samen eten,  

lachen en ontspannen gesprekken voeren in 
de tuin: zo willen wij de  

zomer beleven. 
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Goed eten smaakt nog beter op het 
aardewerken serviesgoed  
Araia van Motel a Miio.

Voor de mensen die alles al hebben:  
de champagnebeker SIP OF GOLD  
van SIEGER by FÜRSTENBERG,  

versierd met 24-karaats goud.

Door een windvlaag weggeblazen, 
maar niet van uw tafel, dankzij de 

Nordic Kitchen servethouder 
 van EVA SOLO. 

Een nette set: De set Curve van 
LIND DNA gemaakt van gerecycled leer is 
voor elke tafel een decoratieve aanwinst. 

Wat is er leuker  
dan koken in de 

openlucht met de 
keukenelement Drop  

van Cane-Line?

De tafellamp  
Salt & Pepper van  

Tobias Grau zorgt voor  
licht tijdens ontspannen  

zomeravonden. 

Elk stuk bestek van een 
MetroChic d’Or-couvert 

van Villeroy & Boch  
is een waar goudstuk.

Kundige camouflage: wie hier naar de fles 
grijpt, staat met de zout- en peperstrooier  
Bottle van Menu voor een pittige verrassing.

Outdoorchefs met stijl dragen een schort van 
EVA SOLO, van robuust canvas en leer. 
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München staat bekend om vele dingen, maar niet om zijn eilanden. Maar dat 
is precies wat een familie voor zichzelf heeft gecreëerd op hun perceel van 

1.705 m², waar ze een ingenieus huis lieten ontwerpen omringd door water. 

KUBUS IN HET 
WATER

MÜNCHEN – DUITSLAND
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Van buiten vierkant en beperkt, 
van binnen exquis en royaal; zo 
laat het vrijstaande huis van de 

familie Tarcsay zich het best in enkele 
woorden omschrijven. De componen-
ten water en licht speelden bij de plan-
ning een zeer belangrijke rol: “Het hele 
gebouw is omgeven door een waterloop”, 
beschrijft de opdrachtgever, waarna hij 
hieraan nog toevoegt: “Het voelt alsof je 
op een eiland woont dat via meerdere 
bruggen bereikbaar is.” Dankzij de roya-
le Design Schuifdeuren en kozijnen ont-

staan spannende zichtlijnen. Het water, in 
de vorm van een zwembad en vijvers, en 
de tuin lijken volledig geïntegreerd in de 
met licht overgoten leefruimte.
 
De keuken met eet- en woonkamer op 
de begane grond vormt het hart van het 
huis. Alles oogt open, vriendelijk en ruim. 
Deze indruk wordt nog versterkt door de 
hoge ruimten en het overwegend lichte 
ontwerp. Op de verdiepingen bevinden 
zich ontspanningsruimten zoals slaapka-
mer, badkamer en wellnessruimte. Onder 

“ Het element water verbindt de 
puristische architectuur van het 
huis met de natuur en de tuin.”  
BÉLA TARCSAY, OPDRACHTGEVER
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Architectuur: 
Hoffmann en Amtsberg

Schüco producten: 
Klassiek Design Schuifdeuren

Kozijnen
Deuren
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de vijvers bevinden zich, goed verborgen, 
de watertechnologie en een ondergrond-
se garage voor zes voertuigen. Als je aan 
Béla Tarcsay vraagt welke ruimte zijn lie-
velingsruimte is, kan hij maar moeilijk kie-
zen: “Een hiervan bevindt zich in ieder ge-
val op de tweede verdieping. Hier is een 
hoekraam zonder middenstijl geplaatst. 
Als ik hier zit en onbeperkt over de omlig-
gende daken en tuinen kan kijken, geeft 
mij dat echt een machtig thuisgevoel.”  
 
Na de bouw van zijn eigen huis besloot 
Béla Tarcsay andere geschikte perce-
len in de omgeving te ontwikkelen, zo-
dat hij ook daar huizen kon bouwen en 
te koop aanbieden. Elk ‘home’, zoals hij 
ze noemt, is uniek en tot in het kleinste 
detail doordacht. Exclusief design, veel 
comfort en ruim licht dankzij de Schüco  
Design Schuifdeuren maken echter al-
tijd onderdeel uit van het concept. Kort-
om: een allround feel-good woonpakket, 
precies zoals de familie Tarcsay elke dag 
weer met veel genot in het eigen huis  
ervaart. 

TUINTIP

Bronnen, beekje, zwemvijver: waterelementen 
in de tuin zijn populair. Maar niet overal is 
er voldoende plek voor een ruim zwembad 
of genoeg rust om dit te realiseren. Voor een 
praktische hoge vijver heb je geen van beide no-
dig. Er hoeft niet voor te worden gegraven, zoals 
bij een traditionele tuinvijver; het water bevindt 
zich boven het maaiveld. Compacte modellen 
passen moeiteloos op een klein terras of balkon 
en kunnen in korte tijd worden geplaatst. 
Afhankelijk van de grootte kunnen ze een 
uitstekend onderkomen bieden aan vissen, zoals 
stekelbaarsjes of goudvissen en waterslakken, 
die u zo in alle rust kunt bekijken. Nog een voor-
deel: dankzij de hoogte van deze vijvers vormen 
ze ook minder een gevaar voor kinderen.

TRENDY 
HOGE VIJVERS
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TUINTIP

Woont u zoals Béla Tarcsay in een mooi huis waarin 
Schüco producten zijn geplaatst? Of heeft uw 

architectenbureau een dergelijk huis gerealiseerd? 
Stuur ons dan foto’s en informatie over de geplaatste 

Schüco producten via info@schueco.nl en met 
wat geluk leest u uw eigen verhaal in het volgende 

Schüco panorama Magazine.

Uw verhaal in het magazine
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“

ARCHITECT 
VOORGESTELD

Bongers Architecten BNA
Dorpsstraat 48
2969 AD Oud-Alblas
0184 69 2171 
bongersarchitecten.nl
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“

U kiest uw architect met uw hart 
én uw hoofd. Uw ‘eigen’ woning 
is ons doel. Om dat gemeen-

schappelijke doel te bereiken willen wij 
u doorgronden en begrijpen. Als com-
plete dienstverlener kunt u van ons ver-
wachten dat wij u aan de hand nemen 
bij het ontwikkelen van een woning. Dat 
gaat veel verder dan het tekenen van 
een ontwerp. Op basis van onze vaar-
digheden, vakmanschap en ervaring ko-
men we samen tot ‘uw eigen Bongers’.  
 
Tijdens het complete traject adviseren en 
ondersteunen we u. Eerlijk, degelijk, onaf-
hankelijk en kundig zijn onze pijlers. Onze 
ontwerpen zijn uniek maar hebben wel al-
tijd de eigenschappen van een ‘Bongers’. 
Wij gaan geen uitdaging uit de weg.

Samen op zoek naar
uw eigen thuis

IR. SANDERS BONGERS, BONGERS ARCHITECTEN BNA
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In de oer-Hollandse Westlandse polder, op een schiereiland begrensd door 
twee sloten en een rivier, staat een door architectenbureau 

JURY! ontworpen modernistische villa.

BINNEN WORDT BUITEN 
            EN BUITEN WORDT BINNEN

De wens van de opdrachtgever was 
tweeledig. Enerzijds was het ge-
wenst om een woning te creëren 

met modernistische uitstraling en lange, 
strakke lijnen die aansluiten op de pol-
der. Anderzijds was het gewenst dat de 
woning geborgenheid en privacy biedt. 
Daarnaast zorgde de combinatie van es-
thetische wensen van de opdrachtgever 
en de beleidskaders ervoor dat de woning 
maximaal vier meter hoog kon worden. 
Deze condities zijn tot uiting gebracht in 
de woning. Zo is deze georganiseerd in 
een hoefijzervorm die uit twee lage slaap-
kamervleugels en een hoge verbindende 
woonvleugel bestaat en een geborgen 
binnentuin omsluit. Daar waar de woning 
zich opent naar deze binnenplaats, heeft 
het naar buiten toe een meer gesloten ka-
rakter. De langgerekte strookramen aan 
de buitenkant van de woning bieden een 
weids, horizontaal beeld van de polder en 

tegelijk privacy. Naar binnen toe opent 
de woning zich, en heeft ze grote glas-
oppervlakken die uitzicht bieden naar de 
rivier en de overgang naar de binnentuin 
doen vervagen. Deze vloeiende overgang 
wordt versterkt door de daken en vloeren 
die van binnen naar buiten doorlopen en 
de grote gevelopeningen begeleiden. Het 
centrale deel van de woning, het woonge-
deelte, heeft een genereuze plafondhoog-
te van vier meter en een royaal overstek. 

JURY!
Stationsplein 45 D1.117.1
3013 AK Rotterdam
+31 (0) 6 513 010 39
juryarchitecture.com

JURY!
architecture . urbanism . design
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Bron: Art of Living - Fotografie: Jaro van Meerten - Gevelfabrikant: Meer Gevelsystemen, Wateringen

Meer foto’s bekijken!
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De kleine sticker met 
heel veel kennis

Geniaal digitaal

Zeg eens eerlijk: Wat weet u nou 
eigenlijk over uw eigen ramen, 
deuren en schuifdeuren? Weet u 

hoe u het best het hang- en sluitwerk 
van uw voordeur kunt reinigen? En 
weet u wat de exacte kleur is van het 
profiel van uw schuifdeur, zodat u een 
carport in precies dezelfde kleur kunt 

laten ontwerpen? Natuur-
lijk kunt u veel nakijken 

in uw documentatie.  
Maar voor iedereen 
die niet als Sherlock 
Holmes op zoek wil 
naar antwoorden is 
er nu een geniale di-

gitale oplossing: Het 
gaat om de Internet of 

Facades-ID (IoF-ID) – een 

kleine sticker die op het product wordt 
aangebracht. Hierin kan alle belangrij-
ke informatie over het betreffende pro-
duct worden opgeslagen en worden 
opgeroepen via een QR-code. Alles is 
mogelijk, van technische gegevens tot 
een video met uitleg. Met IoF-ID vindt 
u alle informatie waar deze hoort, direct 
op het product, voor nog meer digitaal 
comfort in uw woning. U kunt de IoF-
app ook gebruiken om op elk gewenst 
moment snel en eenvoudig een service-
aanvraag rechtstreeks naar uw Schüco-
partner te sturen. 

 
Heeft u op uw Schüco kozijnen en 
deuren nog geen IoF-ID’s? Vraag 
deze alsnog aan bij uw leverancier. Ill
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Dankzij de  
slechts 5,5 cm  

grote IoF-ID krijgen  
ramen, deuren en  

schuifdeuren hun eigen digitale
               identiteit. 

Maten
Toebehoren

Materiaal

Kleur Onderhoud

Beslag

ProfielService

Handleiding
Type

Veiligheid

Video

Garantie

Advies

Model

Serie

Schoonmaken

Alle informatie  
over mijn 

kozijnen in één 
oogopslag!
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Van ramen tot schuifdeuren, van 
voordeuren tot smart-home oplossingen; 
Schüco is de one-stop-shop voor uw 
huis. Samen met onze partnerbedrijven 
willen we maar één ding: dat u uw 
eigen droomhuis krijgt, of u nu een huis 
renoveert of een nieuw bouwt.

VAN 
HUIS 

NAAR
THUIS

In tegenstelling tot wat u misschien denkt, kunt u Schüco producten niet rechtstreeks 
bij ons kopen, maar alleen via één van onze gekwalificeerde partnerbedrijven. Dit zijn 
gevelbouwers uit uw regio die Schüco producten aanbieden, fabriceren en plaatsen. 
De partner geeft u graag advies en begeleidt u van planning tot montage. Voor u rest 
hierna nog maar één ding: nog jarenlang genieten van uw nieuwe, hoogwaardige 
ramen, voordeuren, schuifdeuren en smart-home oplossingen.

ZO WORDT UW HUIS
EEN SCHÜCO THUIS!
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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.




