Schüco LivIngSlide

Plastové posuvně zvedací dveře – pro maximální
komfort bydlení a úžasný výhled

něco
se svým příbytkem…
Udělejte

Optimální zvukotěsná
izolace pro klidné bydlení

Maximální komfort ovládání
i těch největších elementů

Ochrana majetku díky vyšší
bezpečnostní třídě až RC2

3

Schüco
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Užijte si zcela nové vnímání prostoru
a neomezený komfort…
Kdo by si nepřál nádherný výhled a světlý,
prozářený obytný prostor. S Schüco
LivIngSlide si pustíte slunce do svého obydlí
a budete si užívat maximálního komfortu
bydlení. Několika rychlými hmaty vytvoříte
zcela nový prostor: zimní zahrada se spojí
s venkovní zahradou, balkonem a terasou do
jednoho velkého obytného prostoru. I ty
největší elementy se dají obratem ruky lehce
otvírat a i zavírat. Navíc představují plynulý,
bezbariérový přechod do venkovního
prostředí. Schüco LivIngSlide je tak ideální
a prostorově úsporné řešení pro velkorysé
obytné koncepty: otevře Váš byt, aniž by do
prostoru zasahovaly jakékoliv rušivé otvíravé
dveře. Prosklená plocha se naprosto lehce
pohybuje do strany a ruší hranici mezi vnitřním
a venkovním prostorem.
Seznamte se s nesčetnými možnostmi, které
Vám posuvně zvedací dveře Schüco LivIng
nabízí pro realizaci Vašich architektonických
představ – a to jak u novostaveb, tak
i stávajících objektů. K dostání jsou v mnoha
variantách, barevném provedení
a bezpečnostní i komfortní výbavě. Naprosto
přesvědčivé jsou také jejich skryté hodnoty:
speciální vícekomorová konstrukce křídel
z velmi kvalitního plastu s vnitřní ocelovou
výztuhou garantuje maximální stabilitu. Ve
spojení s funkčním zasklením zaručuje Schüco
LivIngSlide vynikající tepelnou izolaci
a efektivní zvukovou izolaci. Díky tomu ušetříte
výdaje za topení a užijete si klidu domova.

Maximální komfort bydlení a nádherný výhled
– pro zcela nový životní pocit.
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… s Schüco LivIngSlide.

Užijte si komfort
Budete překvapeni, jak snadno se dá pohybovat
systémem Schüco LivIngSlide: posuvně zvedací
dveře řady Schüco LivIng se pohybují naprosto
tiše po koroziodolných vozících z ušlechtilé oceli.
Alternativní funkce SmartClose pak například
měkce zbrzdí křídlo v jeho pohybu a přitáhne ho
zcela tiše do jeho koncové polohy. Křídlo je pak
nutno pouze manuálně uzamknout. Pro
maximální komfort ovládání jsou u tohoto
posuvně zvedacího systému k dispozici různé
varianty dovybavení. V uzavřeném stavu
přesvědčuje Schüco LivIngSlide svou perfektní
těsností a poskytuje tak ochranu před průvanem,
vlhkostí či venkovním hlukem. Tento plastový
systém posuvně zvedacích dveří a inovační
technologie EPDM-těsnění zajišťuje, v kombinaci
se zvukotěsným zasklením, excelentní zvukovou
izolaci až do 45 dB. Užívejte si klid uprostřed
svých čtyř stěn. Stres z obtěžujícího hluku, jakým
je sekačka sousedů nebo staveniště za rohem,
bude patřit definitivně minulosti.

Pro použití u novostaveb
i sanovaných objektů

Polyamidový izolační můstek zajišťuje
termické oddělení výztuh rámu a brání
vzniku tepelného mostu

Nízké pohledové šířky při maximálních
velikostech křídel zajišťují co největší
přístup denního světla

Plochý bezbariérový práh
v souladu s DIN 18040

194

mm

Úspora energie
V zimě zůstává venku chlad, v létě horko.
Posuvně zvedací dveře řady Schüco LivIng
jsou vybaveny tepelnou izolací až do úrovně
nízkoenergetického domu a zaručují tak po
celý rok příjemné pokojové klima. S dobrým
pocitem během topné sezóny. S nízkými
náklady za klimatizaci v letním období. Zkrátka
pro zodpovědný přístup k úspoře energií, což
by z hlediska současného kontinuálního růstu
cen energií mělo být záměrem každého
stavebníka.
Se stavební hloubkou 82 mm, rámovou
hodnotou Uf = 1,3 W/(m2K) a vysoce jakostním
izolačním zasklením dosahuje Schüco
LivIngSlide excelentních tepelně-izolačních
hodnot až do Uw = 0,80 W/(m2K).

Několikaúrovňové těsnění po obvodu
brání vzniku průvanu a kondenzaci vody

Stabilní vnitřní ocelová výztuha zajišťuje
optimální statiku a trvalou funkčnost

Pro zasklení o tloušťce až 52 mm

4-komorová konstrukce se
stavební hloubkou 82 mm
garantuje vynikající tepelnou izolaci

Termicky oddělený práh
s 14 komorami zaručuje vysokou
tepelnou izolaci a brání vzniku
studených nášlapných ploch

Schüco LivIngSlide

SCHÜCO
CHRÁNÍ

Schüco
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Zabudovaná bezpečnost
Abyste se mohli doma cítit kdykoliv příjemně
a bezpečně, vyplatí se investovat do vlastního
zabezpečení. Posuvně zvedací dveře
LivIngSlide jsou k dostání s nejmodernějším
uzavíracím systémem a nejrůznější výbavou,
aby Váš domov bylo možno přizpůsobit Vašim
osobním bezpečnostním požadavkům.
S Schüco LivIngSlide můžeme přispět
k vytvoření pocitu bezpečí, neboť touto
vyzrálou technikou výrazně ztěžujeme život
všem zlodějům a nenechavcům.

ZARUČENÁ BEZPEČNOST

Vedle velké odolnosti plastového materiálu
nabízí posuvně zvedací dveře řady Schüco
LivIng vlastním potřebám přizpůsobenou
zabezpečovací výbavu. Zloději tak mají značný
problém s nalezením vhodného místa pro
nasazení páčidla. Ani navrtání kování se díky
použití tvrzené oceli jen tak nepodaří. Abyste
se mohli neustále cítit bezstarostní.

Ochrana před vniknutím zcela podle
Vašich požadavků
Jak odolné jsou posuvné dveře proti
pokusu o vniknutí, poznáte podle třídy
odolnosti (RC), která je definována
evropskými normami. Právně
normalizované třídy odolnosti
poskytují informace o tom, jak dlouho
odolá okno, dveře či posuvný element

RC1N

Bez dodatečné ochrany
mají nenechavci volné
pole působnosti.

Již základní zabezpečení
poskytuje dobrou ochranu
při pokusu o vniknutí.

pokusu o násilné vniknutí za použití
různých nástrojů a nářadí. Trvá-li pokus
o vniknutí déle než minutu, řada pachatelů
své snahy ukončí, a to ze strachu z jejich
odhalení. Proto platí: čím vyšší třída
odolnosti, tím vyšší ochrana proti vniknutí.

30 sec

RC2N

3 min

Zvýšená ochrana při pokusu o vniknutí za
pomoci jednoduchého nářadí. S dodatečným
bezpečnostním sklem lze dosáhnout až
bezpečnostní třídy RC2.

Schüco LivIngSlide

Individuální design
Schüco LivIngSlide přesvědčuje perfektní
funkčností – a přitom nabízí zcela
mimořádná designová řešení. Barevnému
provedení Schüco LivIngSlide se nekladou
žádné meze. Povrchy profilů se mohou
barevně lišit z vnitřní i z vnější části, což
uspokojí jakékoliv individuální nároky.
Speciálním designovým prvkem pak je
exkluzivní metalický vzhled Schüco
AutomotiveFinish.

Schüco UnlimitedFinish:
Vyberte si z široké palety více než
200 barevných a dřevěných dekorů.

Schüco AutomotiveFinish:
Speciální designové varianty s exkluzivními
metalickými barevnými odstíny.

Schüco

Prakticky neomezenou škálu nabízí venkovní
krycí lišty řady Schüco TopAlu, které lze dodat
v jakémkoliv barevném odstínu RAL
i eloxovaných barev. Lišty navíc zvyšují
stabilitu Vašich posuvných dveří a jejich
odolnost vůči povětrnostním podmínkám.
V designové úpravě Vám však dodáme také
designová energeticky úsporná okna a dveře
s vysokou izolační schopností z řady Schüco
LivIng. Rádi Vás budeme podrobně informovat
o naší kompletní nabídce.

Schüco TopAlu:
Ať již s povrchovou úpravou či eloxované
– venkovní krycí lišty poskytují maximální
designovou svobodu.
(pro typy 01 & 06)

Rozmanitost s nejrůznějšími typy otvírání
Typ 01

Typ 03

Typ 05

Typ 02

Typ 04

Typ 06

U dvoudílné verze můžete volit mezi
jedním pohyblivým křídlem a dvěma
vzájemně posuvnými křídly.

Ať již velkorysý průchod středem či volitelně bočními posuvnými křídly – přístupu
do venkovního prostředí nejsou kladeny žádné překážky.
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… Schüco LivIngSlide vytváří
prosvětlené prostory
se zcela novým pocitem bydlení.

Individuální možnosti povrchové
úpravy – zevnitř i zvenčí

Promyšlená konstrukce garantuje
maximální energetickou efektivitu

Materiál s dlouhou životností
s minimálními náklady na údržbu a péči

Schüco LivIngSlide: plastové posuvně zvedací dveře – pro maximální
komfort bydlení a nádherný výhled
Schüco LivIngSlide –
od Vašeho Schüco partnera

Novinky na sociálních sítích:
www.schueco.de/newsroom

bezpečnostního vybavení,
tepelné izolace,
výběru barvy a povrchu,
příslušenství.

Schüco – Systémová řešení pro okna, dveře a fasády
Skupina Schüco se sídlem v německém Bielefeldu vyvíjí a prodává systémová řešení pro okna, dveře
a fasády. Po celém světě má více než 5.400 zaměstnanců, kteří společně usilují o oborové prvenství
v oblasti technologií a služeb, dnes i pro budoucnost. Kromě inovativních produktů pro rezidenční
a komerční budovy nabízí specialista v opláštění objektů konzultace a digitální podporu ve všech fázích
stavebního projektu – od počáteční myšlenky přes návrhy, výrobu až po instalaci. S firmou Schüco
celosvětově spolupracuje 12.000 zpracovatelů, developerů, architektů a investorů.
Další informace naleznete na www.schueco.cz

Die Zeichen „Schüco” und andere sind in Deutschland und diversen internationalen Märkten geschützt. Auf Nachfrage erteilen wir detaillierte Auskunft.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.cz
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Očekávejte od nás jen to nejlepší. V oblasti
poradenství, projektování i provedení. Rádi Vám
pomůžeme vybrat vhodné posuvné dveře pro Váš
dům a poradíme Vám kompetentně ve všech
otázkách...

