Kunststof kozijnen van Schüco
de perfecte keuze
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Kozijnen geven het huis een eigen gezicht

Ramen en deuren zijn niet
alleen een praktisch hulpmiddel
om van buiten naar binnen te
komen. Maar kozijnen bepalen
ook de uitstraling van uw
woning. Bovendien moeten de
kozijnen bescherming bieden
tegen invloeden van buitenaf,

Een erker biedt meer
dan alleen
maar leefruimte...

daarbij ook te denken aan
bijvoorbeeld ongewenste bezoekers! Naast praktisch gebruik
en bescherming moet een kozijn
duurzaam zijn met minimale
onderhoudskosten. Goede kozijnen dragen op alle fronten bij
aan uw wooncomfort.
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De kwaliteit

Frisse lucht

Vrijheid

Voor het hele gezin…

Licht

Kozijnen zorgen voor licht in uw
woning en moeten ook eenvoudig geopend kunnen worden om
bijvoorbeeld frisse lucht toe te
laten. De kozijnen vormen de
overgang van de kamer of keuken naar tuin of balkon. Ramen,
voordeur en schuifdeuren worden vaak gebruikt en moeten
tegen een stootje kunnen. Hier
speelt de keuze van het kozijnmateriaal een belangrijke rol.
Schüco staat hier voor superieure
kwaliteit.

De invloeden van
buitenaf

Geluidsoverlast

Veiligheid

- 21%

242 kWh/(m2a)

Regen, wind, kou

Energieverbruik
met oude ramen

190 kWh/(m2a)

Energiebesparing
met nieuwe ramen

Kozijnen van goede kwaliteit bieden zorgeloze bescherming tegen
regen, wind en kou. Ook dragen
zij bij aan het verminderen van
geluid van een drukke autoweg.
Samen met de kwaliteit van het
isolatieglas zult u verbaast zijn
over de jaarlijkse besparing op
uw stookkosten. Kortom, investeren in goede kozijnen is investeren in de toekomst.
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Kritische kopers kiezen voor kunststof

Of u nu uw oude kozijnen vervangt of kiest voor kozijnen in
uw nieuwbouw, dakkapel of
serre: u moet uiteindelijk kiezen
voor het materiaal. Kritische
kopers kiezen voor de voordelen
van een modern bouwproduct,
zoals kunststof. Kunststof is
namelijk onderhoudsvrij, waardoor schilderwerk definitief tot
het verleden behoort. Kunststof
profielen in de serie “Corona
Accent” van Schüco bieden
bovendien de zelfde vertrouwde
vormen als houten kozijnen.

Kunststof kozijnen; ideaal voor de vrijstaande bungalow...

Naast de basiskleuren wit en
crème, is er een veelvoud aan
kleuren of houtstructuur mogelijk. U kunt kiezen voor verschillende openingsmogelijkheden
voor uw ramen en deuren, zoals
draaien, kiepen of schuiven. Als
u kiest voor mooie vormgeving,
geen onderhoud, moderne materialen met een hoge mate van
veiligheid en isolatie, kiest voor
“Corona Accent” van Schüco.
Kunststof kozijnen zijn opgenomen in het pakket “duurzaam
bouwen”. Dit op basis van

uitstekende milieutechnische
aspecten en mede door de voor
de fabrikant verplichte recyclingbijdrage.

Een veelvoud
aan kleurmogelijkheden

...maar ook voor uw geschakelde woning
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De kern van de zaak

Accent-systeem is tot in de kern
geperfectioneerd. De profielen
zijn hol van binnen en het zijn
juiste deze met lucht gevulde
holle kamers die voor de hoge
isolatie zorgen.
Bovenden worden de profielen
inwendig met een metalen koker
verstevigd, waardoor een ijzersterke constructie ontstaat. Bij
het Corona Accent-systeem van
Schüco zijn het de kleine details
die de kwaliteit bepalen. U kunt
dit zien op de onderstaande
tekening.

Kozijnen van Schüco zijn de
modernste in zijn soort.
Bij Schüco wordt niets aan het
toeval overgelaten. Alle onderdelen komen uit één hand en
worden zorgvuldig getest.
Alleen zo kunnen wij u garanderen dat uit deze onderdelen ook
daadwerkelijk één kwaliteitsproduct ontstaat. Als u voor
Schüco kiest, investeert u automatisch in de allerbeste combinatie tussen vormgeving,
comfort, veiligheid, levensduur
en betrouwbaarheid. Het Corona

●

Isolatieglas

●
●

Glaslat
Afgeronde hoeken

●
●

Rubber dichtingen
Afgeschuinde profielen

●
●

Afgeschuinde sponning

●
●

Isolatiewanden

●
●

Versterking
●

Isolatiewanden
Extra dikke wanden

●

●

Profieldiepte 112 mm
Dichtingsrubber

●

●

Afgeronde profielcontouren zijn kenmerkend voor
Corona Accent
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Schüco is uw professionele partner

Omdat u het allerbeste wilt,
kiest u voor Schüco. Bij professionals in de branche, zoals
architecten en opdrachtgevers
hebben wij een uitstekende
naam opgebouwd. Schüco kozijnen worden door professionele
opdrachtgevers toegepast in
renovatie- en nieuwbouwprojecten, zoals voor woningbouwverenigingen en verenigingen
van eigenaren. Ook voor uw
woning zijn kunststof kozijnen
van Schüco met zekerheid de

Inbouw van beslag

beste keus. Schüco kozijnen
koopt u alleen bij vakmensen.
Zij geven u het beste advies en
bij opdracht worden uw kozijnen
voor u op maat gemaakt en
zorgvuldig gemonteerd.
Wij wensen u veel succes en
alvast veel woonplezier!

Advies

Perfecte bediening

Productie

Montage

Schüco –
voor comfortabel woongenot
Schüco biedt alle oplossingen voor comfortabel
wonen. Alle onderdelen zijn op elkaar afgestemd en
bieden u de hoogste mate van betrouwbaarheid.
• Ramen en deuren
van kunststof en aluminium
• Rolluiken
• Electrische bedieningen en
open/dicht signalering
• Serres en toebehoren
• Balkonsystemen
hekwerken en toebehoren
• Huisdeuren en paneelvullingen
van kunststof en aluminium
• Afdaken
• Solarsystemen en Photovoltaik
• Inbraak-, brand-, geluid-, kogel- en
explosiewerende systemen

De voordelen van kunststof kozijnen
van Schüco
• Vertrouwde vormgeving door
verdieptliggende "Accent"profielen
• Vele kleurmogelijkheden, ook
in houtstructuur
• Optimaal bestand tegen wind
en water
• Schüco is ISO-gecertificeerd.
De profielen zijn KOMO-gecertificeerd
• Schüco is lid van het VKG
(Vereniging van Kunststof
Gevelelementenfabrikanten)
• Kunststof is volledig recyclebaar; fabrikanten zijn lid van
Stichting Recycling VKG

• Hoge isolatie van geluid en
warmte. Inbraakwerend volgens NEN 5096
• Geen schilderwerk en geen
onderhoudskosten
• Eenvoudig schoonmaken,
gewoon met water en (huishoud) zeep
• Zeer lange levensduur en eenvoudige bediening
• Waardeverhoging van de eigen
woning
Schüco biedt een kwaliteitsproduct dat een belangrijke bijdrage
levert aan de waarde van uw
woning!

Schüco systemen onderscheiden zich door de hoge mate van
betrouwbaarheid en kwaliteit. De innovatieve kracht en de
ondernemersdynamiek van Schüco zijn hiervoor de bepalende
factoren. Het Corporate Partnership met het Team McLaren
Mercedes is zowel symbool voor onze betrokkenheid en teamwork als ook de verplichting naar de markt om onze leidinggevende positie in hightech systeemconstructies onophoudelijk
te blijven perfectioneren.
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