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Schüco LivIng –
Individuele vormgevingsmogelijkheden
Het individuele karakter springt direct in het oog: Schüco LivIng ramen combineren
op unieke wijze functionaliteit met tijdloos design. De vele vormgevings- en kleuropties, die zich tot een harmonieus geheel laten componeren, geven elk huis zijn eigen
unieke stijl.

Individueel design voor uw
Schüco LivIng ramen
Het folieassortiment Schüco UnlimitedFinish
met meer dan 200 effen kleuren en houtstructuur
biedt een groot aantal keuzemogelijkheden voor
elke smaak. Ramen bepalen echter niet alleen
het uitzicht van uw gevel, maar vooral ook de
sfeer binnen. De profieloppervlakken van
Schüco LivIng ramen kunnen in meerdere
kleuren worden uitgevoerd. Zo kunt u voor de
binnenzijde kiezen voor andere kleuraccenten,
geheel aangepast aan uw woonstijl, dan voor de
buitenzijde. Bovendien biedt het op het raamdesign afgestemde assortiment grepen u nog meer
individuele vormgevingsopties voor uw op maat
gemaakte Schüco LivIng ramen.

In aansluiting op het toenemende
gebruik van grijstinten in de
architectuur is Schüco LivIng ook in
grijs in de massa leverbaar. Deze
variant zorgt voor een uitgesproken
harmonieuze samenhang, vooral bij
geopende ramen.

U hebt de keuze uit een uitgebreid aanbod
van meer dan 200 effen kleuren en
houtdecoraties.
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Perfect op elkaar afgestemd ontwerp voor
uw nieuwe ramen
Met raamgrepen kunnen individuele designaccenten worden gezet. Om uw nieuwe Schüco
LivIng Classic ramen uniek te maken, heeft
Schüco vele varianten in het assortiment. Of het
nu gaat om heldere, rechte lijnen of kleurige
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accenten - het Schüco-greepassortiment omvat
een breed scala aan mogelijkheden. Tegelijkertijd biedt Schüco een consistente uitstraling
voor raam-, deur- en schuifdeurgrepen, wat een
uniforme uitstraling binnen het woongedeelte
mogelijk maakt.

Grote keuze aan vormen voor een individuele
vormgeving van de gevel
Waarom zou een raam altijd vier hoeken moeten
hebben? Misschien wilt u een driehoekig raam
of een raam met een ronde boog. Schüco LivIng
stelt u in staat uw ramen helemaal naar uw
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eigen persoonlijke ideeën en wensen vorm te
geven. Met stijlelementen als roedes en glaslatten brengt u hierbij aanvullende accenten aan en
zorgt u ervoor dat uw nieuwe ramen ware
blikvangers worden.

Eendelige ramen en raamdeuren

Meerdelige ramen en raamdeuren

Het Schüco Design-greepassortiment voldoet aan
de hoogste eisen op het gebied van optiek en
functionaliteit.

Handgrepen en beslagen van duurzame materialen ronden
het beeld van uw ramen af. Hier vindt u het standaardgreep
assortiment van Schüco.

Vormgevingsvarianten die hun stempel drukken op de totale indruk van de gevel.

Rechthoekige, hoogstaande ramen
zonder kleinhouten benadrukken de
lichtinval.

Horizontaal aangebrachte kleinhouten
ondersteunen de horizontale
vormgeving en creëren een optisch
gevoel van breedte.

Met verticale kleinhouten verkrijgt u
een fijne structurering van het
raamoppervlak in elegante stijl.
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