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   Ontworpen naar mijn behoeften.

Schüco LivIng Classic

Follow us:

Schüco – Systeemoplossingen voor ramen, deuren en gevels
Het in Bielefeld gevestigde Schüco International KG ontwikkelt en verkoopt systeemoplossingen voor
ramen, deuren en vliesgevels. De 5.400 medewerkers die wereldwijd voor het bedrijf werken, zorgen
er vandaag en in de toekomst voor dat het bedrijf marktleider is en blijft op het gebied van service en
technologie. Naast innovatieve producten voor woningen en bedrijfsgebouwen biedt de specialist op
het gebied van gebouwschillen advies en digitale oplossingen in alle fases van een bouwproject – vanaf
het initiële idee, de planning en de productie tot de montage. 12.000 gevelfabrikanten, architecten,
aannemers en investeerders werken met Schüco samen. Het bedrijf is in meer dan 80 landen actief.
Meer informatie op www.schueco.com

ORIGINELE RESERVEONDERDELEN VAN SCHÜCO
SNEL EN EENVOUDIG ONLINE BESTELLEN

WWW.SCHUECO.DE/ERSATZTEILE

Het merkteken "Schüco" en andere zijn in Duitsland en diverse internationale markten beschermd. Wij geven u op aanvraag graag nadere informatie.

Schüco Polymer
Technologies KG
www.schueco.be
www.schueco.nl

Ontdek de duurzame en bewezen kwaliteit van
Schüco bij uw Schüco-partner met competent
advies op alle vlakken:
•	thermische- en geluidsisolatie
• keuze van het oppervlak en de kleur
•	veiligheidsuitrusting en
raamtoebehoren

P 4151/NL/05.20/Printed in Germany.
Wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Ditzelfde geldt voor de afbeeldingen.

Ontwikkeld om uw wensen te vervullen.
Met Schüco LivIng creëert u een woonomgeving die helemaal aansluit bij uw wensen:
comfortabel, veilig en energie-efficiënt. De
ramen en deuren van het nieuwe kunststof
systeem bieden u een groot aantal ontwerpmogelijkheden dankzij een ruime keuze aan
vormen, kleuren en oppervlakte-uitvoering.
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Schüco

Schüco LivIng – Ramen voor optimaal comfort
Moderne kunststof ramen hebben tegenwoordig een levensduur van 30 jaar en
meer. Dan is het wel belangrijk dat de afzonderlijke onderdelen, zoals de afdichtingen, ook zo'n lange levensduur hebben. Deze onderdelen zijn namelijk doorslaggevend voor het probleemloos functioneren van uw ramen. Bij de Schüco LivIng
ramen zijn ook de kleinste onderdelen van uitmuntende kwaliteit. Zo zijn de afdichtingen gemaakt van hoogwaardig EPDM. EPDM is een afdichtingsmateriaal van
topklasse dat dankzij zijn superieure eigenschappen talloze toepassingen kent,
bijvoorbeeld in de medische sector, in de luchtvaart en in de auto-industrie.

Bij een vergelijking van het herstelgedrag* van Schüco EPDM-afdichtingen en niet-EPDM-afdichtingen blijkt duidelijk dat het hoogwaardige materiaal dat in EPDM-afdichtingen
wordt gebruikt, gedurende de gehele levensduur zijn hoge afdichtingseffect en dus zijn
positieve eigenschappen met betrekking tot bescherming tegen tocht, koude, vocht en
lawaai behoudt. De niet-EPDM-afdichting verliest in de eerste jaren al enorm veel elasticiteit en
wordt broos. Na ongeveer 7 jaar bedraagt het afdichtingseffect nog slechts ongeveer 50 %.

100 %

100 %

96 %
91 %

86 %

80 %

EPDMafdichtingen

61 %

60 %

49 %

40 %

35 %

Niet-EPDM-afdichtingen

20 %
0%

Bron: Semperit Profiles Deggendorf GmbH

Nieuwe toestand

Na 1 jaar

Na 7 jaar

Na 15 jaar

*Gedrag van een afdichting bij terugkerende samendrukking, bijv. openen en sluiten van het raam. Het optimale
gedrag is een terugvorming naar de startcontour. Alleen die garandeert namelijk een permanent hoge afdichting.

Geniet van uw rust
Schüco LivIng ramen houden storende geluiden
buiten. In combinatie met geluidsisolerende
beglazing leveren het kunststof raamsysteem en
de innovatieve EPDM-afdichtingen een voortreffelijke bescherming tegen ongewenste geluiden

Kwaliteit tot in het kleinste detail
Ook bij de productie van ramen worden hoge
eisen gesteld aan afdichtingen. Ze moeten zeer
goed afsluiten, jarenlang betrouwbaar functioneren en een optimale bescherming leveren
tegen weersinvloeden. Al ruim 50 jaar is
EPDM-koudschuim hiervoor de aangewezen
keuze. EPDM-dichtingen beschikken over een
uitstekende veerkracht* die gedurende de hele
levensduur van het raam de beste afdichting

garandeert. Een tijdrovende en dure vervanging
van de afdichtingen is dus niet nodig.
De Schüco LivIng ramen maken gebruik van de
allernieuwste afdichtingstechnologie, die zelfs in
de hoeken van het raam garant staat voor
optimale prestaties. Voor u betekent dat vooral
een maximaal wooncomfort en een gevoel van
welbehagen.

Met Schüco LivIng ramen blijft uw
thuis decennia beschermd tegen tocht,
lawaai, vocht en koude. Maak het
gezellig en geniet van uw nieuwe
woonkwaliteit.

tot maximaal 47 dB. Geniet van de rust in uw
eigen huis en elimineer stress door storende
geluiden als de grasmaaier van de buurman,
het geroezemoes in uw straat, de bouwplaats
om de hoek of de luchthaven enkele kilometers
verderop.
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Schüco

Schüco LivIng – Altijd op uw gemak
In uw eigen huis wilt u zich altijd veilig en op uw gemak voelen. Daarom is het een
goed idee om te investeren in adequate beveiliging. Schüco LivIng ramen zijn
voorzien van het modernste sluitwerk en kunnen naar behoefte worden uitgerust
met aanvullende beveiligingsopties.

Dag en nacht goed beschermd
Met de uitgekiende techniek van de Schüco
LivIng ramen werpt u een hoge barrière op voor
inbrekers en dieven – een prettig idee. Naast de
hoge natuurlijke weerstand van kunststof maken
de ramen van het kunststof systeem Schüco
LivIng het inbrekers nog moeilijker dankzij de
bovengemiddelde bouwdiepte en de zeer diep

liggende beslagelementen. Inbreken wordt
hierdoor een lastige klus. Dankzij het uiterst
moderne beslag, uitgevoerd in staal en voorzien
van vergrendelingen met paddenstoelnokken,
maakt het uitlichten van ramen zo goed als
onmogelijk. Ook het uitboren van de hardstalen
beslagelementen is nauwelijks een reëel gevaar.
Zo bent u dag en nacht optimaal beschermd.

82 mm

Hoge basisveiligheid: de verhoogde bouwdiepte en
een dieper liggend beslag zorgen ervoor dat inbrekers
niet aan de afsluitelementen kunnen.

Optionele afsluitbare grepen beveiligen
de sluitfunctie van de vleugel.

Inbraakbeveiliging volgens uw behoeften
Hoe goed een raam bestand is tegen inbraakpogingen, wordt bepaald door de weerstands-klasse
(RC). Deze wordt door Europese normen gereguleerd. De officieel genormeerde weerstandsklassen geven informatie over hoelang ramen of deuren een gewelddadige inbraakpoging met diverse
werktuigen kunnen weerstaan. Als het openbreken van een raam of deur meer dan een minuut
kost, staken veel daders hun poging uit angst om ontdekt te worden. Zodoende geldt: hoe hoger de
weerstandsklasse, hoe hoger de inbraakbescherming.

RC1N

Zonder aanvullende
beveiliging heeft de
inbreker vrij spel.

Deze weerstandsklasse biedt
een goede basisbeveiliging
tegen inbraakpogingen.

30 sec

RC2N

3 min

Verhoogde beveiliging tegen inbraakpogingen
met eenvoudig gereedschap. Met extra
veiligheidsglas wordt veiligheidsklasse
RC2 bereikt.
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Schüco LivIng –
Perfecte energiebalans
Warmte blijft binnen, koude buiten. Met maar liefst zeven kamers in het profiel
wordt thermische isolatie tot maximaal passiefhuisniveau bereikt. Tot voor kort was
dit zonder aanvullende maatregelen ondenkbaar.

Door uw oude ramen te vervangen door Schüco
LivIng ramen kunt u uw energieverbruik dan
ook aanzienlijk verlagen. Dit leidt niet alleen tot
minder energiekosten, maar ook tot een
vermindering van de CO2-uitstoot. Zo slaat u
twee vliegen in één klap: een lagere energierekening en een kleinere ecologische voetafdruk.
Met hun goede thermisch-isolerende eigenschappen leveren uw Schüco LivIng ramen een

belangrijke bijdrage aan een behaaglijk binnen
klimaat. Zelfs in de strengste winters daalt de
temperatuur aan de binnenzijde van uw ramen
niet merkbaar onder de kamertemperatuur. Zo
worden tocht en condensvorming structureel en
effectief voorkomen. Via het glasoppervlak gaat
bovendien nauwelijks warmte verloren, terwijl
waardevolle zonnewarmte onbelemmerd wordt
binnengelaten.

Infraroodopnames of thermografieën geven duidelijk
aan waar een huis ongecontroleerd energie verliest.
Rood betekent warmte- en dus een groot energieverlies.

Individuele beglazingsopties voor
isolatie- en speciaal glas met een
dikte van 16 mm tot 54 mm.

Individuele beglazingsopties voor
isolatie- en speciaal glas met een
dikte van 16 mm tot 54 mm.

De heldere en tijdloze lijnvoering van
de Classic-vleugelgeometrie sluit
naadloos aan bij de architectonische
vereisten van vandaag.

De heldere en tijdloze lijnvoering van
de Classic-vleugelgeometrie sluit
naadloos aan bij de architectonische
vereisten van vandaag.

Twee afdichtingsniveaus garanderen
een optimale bescherming tegen wind,
regen en geluid.

Drie afdichtingsniveaus garanderen
een optimale bescherming tegen wind,
regen en geluid.

Smalle aanzichtbreedten voor
maximale lichtinval zodat u optimaal
profiteert van het energiepotentieel
van de zon.

Smalle aanzichtbreedten voor
maximale lichtinval zodat u optimaal
profiteert van het energiepotentieel
van de zon.

7-kamerprofielsysteem met uitstekende
prestaties op het gebied van
thermische isolatie voor Uf-waarden tot
1,0 W/(m²K).

7-kamerprofielsysteem met uitstekende
warme-isolerende eigenschappen voor
Uf-waarden tot 0,96 W/(m²K).

82 mm
Schüco LivIng 82 AS

Na de zorgvuldige inbouw van nieuwe ramen uit het Schüco
LivIng raamsysteem toont de thermografie een heel ander
beeld. Het oorspronkelijke energieverlies is praktisch volledig
verdwenen. Het oorspronkelijke energieverlies wordt
nagenoeg volledig weggewerkt.

82 mm
Schüco LivIng 82 MD
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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.

Schüco
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Schüco LivIng Classic – Design

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

Design – Schüco LivIng Classic

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

Schüco

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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Schüco

Schüco LivIng – Made in Germany
Er zijn veel goede redenen om voor Schüco LivIng kunststof ramen te kiezen. Eén
daarvan is de overtuigende kwaliteit van de systemen van Schüco. Alle Schüco
kunststof systemen worden in onze fabriek in het Duitse Weißenfels ontwikkeld en
geproduceerd. De gebruikte kunststof voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen, is
milieuvriendelijk gestabiliseerd op calcium-zinkbasis, licht- en weerbestendig,
slagvast en ook bij hogere temperaturen uiterst vormvast. Beslagelementen en
grepen hebben een corrosiewerende laag. Bovendien vereisen Schüco LivIng
ramen slechts een minimum aan onderhoud, wat uiteraard ook de kosten gunstig
beïnvloedt.

360° duurzaamheid van het idee tot aan de recyclage: duurzaamheid vormt een
integraal onderdeel van de Schüco bedrijfspolitiek. Daarvoor ontwikkelt Schüco
kwalitatief hoogstaande hulpbronnensparende en energiezuinige producten en
prestaties, die standaarden zetten en die het de Schüco partners mogelijk maken
om betrouwbare en duurzame waarden te halen.

Duurzaamheid betekent gebouwen zodanig
plannen, bouwen en beheren dat deze ecologisch, economisch en functioneel even goed
duurzaam voor de toekomst zijn. Daarvoor
heeft men behoefte aan hoogwaardige,
innovatieve en hulpmiddelensparende producten en oplossingen. Schüco systemen zijn
bovendien ontwikkeld voor een hoge
•
•
•
•

gebruiksvriendelijkheid,
gebruikerscomfort,
energie-efficiëntie,
en klimaatbescherming.

Met de talrijke Schüco kunststof systemen
wordt de energie-efficiëntie geoptimaliseerd, de
CO2-emissie gereduceerd en worden natuurlijke bronnen ontzien. Daarnaast zijn alle kunststof systemen van Schüco volledig recyclebaar.

VinylPlus is een vrijwillige
zelfverplichting voor de duurzame productie en het
gebruik van kunststof.

Met het Schüco engagement bij Rewindo
worden ramen na hun gebruik opnieuw
verwerkt. De herwonnen materialen worden
opnieuw in het productieproces ingevoerd –
zonder kwaliteitsverlies.

Maar daar stopt het niet: ook bij het eigenlijke
productieproces zorgen wij met talrijke maatregelen voor een lagere energiebehoefte met
bijvoorbeeld de nieuwste energiebesparende
machinetechnologie en duurzame productie
hallen.

15

