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Luk lyset ind

Store glasflader lukker lyset ind i 
boligen. Med Schücos folde- og 
skydedøre har du mulighed for 
at åbne ud til altanen, terrassen 
eller haven. Vi tilbyder mange 
løsninger, størrelser, åbningsty-
per-, greb og farver – alt sammen 
tilpasset efter dine behov, hvad 
enten det er til privatboligen eller 
erhvervsbyggeri.

Schüco 3

Foldedøre
side 9

Schüco	e-slide	–	 
automatisk	skydedør
side 10

Indbrudssikring	
side 11

Skydeelementer giver større 
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Nyd udsigten

Med Schücos folde- og skyde-
døre kan du åbne op og udvide 
boligarealet og arbejdsområdet. 
Der findes mange løsninger - 
lige fra udestuen ud mod haven 
og folde-skydedøre fra stuen/
spisestuen ud mod altanen eller 
terrassen til fleksible løsninger 
i kontorlandskaber, caféer og 
restauranter, der giver mulighed 
for at åbne op ud mod gaden. 
Vores døre kan både benyttes i 

private boliger og i erhvervsbyg-
ninger. Dørkonstruktionerne 
tillader store glasflader, der giver 
maksimalt lysindfald og masser 
af åbningsmuligheder.
Højisolerede aluminiumprofiler 
og valg af det rette energiglas 
sikrer en optimal varmeisolering. 
Robuste profiler og overflade-
behandlinger letter rengøringen 
og minimerer behovet for vedli-
geholdelse. Skyde- og foldedøre 

kan leveres som indbrudssikkert 
op til klasse WK2.

Schüco tilbyder komplette løsnin-
ger, og vores systemer inden for 
vinduer, døre, facader, udestuer 
og solafskærmning kan alle kom-
bineres med hinanden.

Mere lys giver øget velvære
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Fordele og egenskaber 

•	 Stilrent	og	moderne	design
•	 Indbrudssikring	og	til	WK2
•	 Let	rengøring	og	minimal	
 vedligeholdelse
•	 Robuste	overflader
•	 Stort	udvalg	af	farver,	lakeret			
 eller eloxeret
•	 Dørene	fås	både	i	højisolerede		
 og uisolerede udførelser
•	 Komfortabel	og	nem	betjening
•	 Forskellige	åbningstyper	og		
 håndtag/greb
•	 Løbeskinner	i	rustfrit	stål	øger		
 præcision og levetid

Skydedøre	
Åben adgang til altan og terrasse

Udestue
Skydedør som bindeled mellem hus og have

Hæve-skydedøre
Gør det lyst og luftigt i hjemmet
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Skydedøre og -vinduer

Schüco skydedøre og –vinduer 
Har du brug for et dør- eller vin-
dueselement, der ganske enkelt 
kan skydes til siden enten ud 
mod det udvendige areal eller 
indvendigt i boligen? Schücos 
skydedøre i aluminium glider 
enkelt og let på løbeskinner i 
rustfrit stål. Man kan kombinere 
op til 6 skydefelter med hinan-
den. Til skydedøre i ydervægge 
benyttes højisolerede profiler og 
moderne energiglas. Til indven-
dig brug er den uisolerede skyde-
dør velegnet til at opnå transpa-
rente og fleksible løsninger, for 
eksempel som rumdeler mellem 
køkken/stue, bad/toilet eller i et 
kontorlandskab. 

System, isoleret:
•	 Schüco	ASS	100	PS.HI
•	 Schüco	ASS	50
•	 Schüco	ASS	39	SC

System, uisoleret: 
•	 Schüco	ASS	32.NI
•	 Schüco	ASS	28	SC.NI
•	 Schüco	ASS	32	SC.NI
•	 Schüco	ASS	50.NI

For størrelser og vægt se 
systemoversigten	på	side	14.

Transparent overgang mellem bolig og natur/inde og ude

Skydedøre til indvendig brug. Effektiv og fleksibel opdeling af rum Som rumdeler i et kontorlandskab
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Hæve-skydedøre

En hæve-skydedør gør betjenin-
gen	ekstra	nem.	I	lukket	position	
har den en god tæthed og giver 
således både en udmærket ind-
brudssikring og god lyd- og var-
meisolering. Åbningsvarianterne 
er enten fra siden eller fra mid-
ten. Der kan monteres op til tre 
løbeskinner, så det bliver muligt 
at	åbne	hele	2/3	af	elementet.

System, isoleret:
•	 Schüco	ASS	70.HI
•	 Schüco	ASS	50

System, uisoleret: 
•	 Schüco	ASS	50.NI

Øget komfort med hæve-skydedøre

Udestue med hæve-skydedør Lejlighed med god udsigt
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Kip-skydedør	(PASK)

Kip-skydedøre er en god kom-
bination af skyde- og kipfunk-
tionerne. Betjeningen er meget 
enkel, idet man med grebet 
enten kan åbne døren og sætte 
den i udluftningsposition eller 
skyde den til siden. 
Store skydeelementer kan sættes 
i kip-position, så der opnås en 
komfortabel og sikker udluftning. 
Døren er let at betjene med 
parallelåbningsbeslag, selv når 

der er tale om store glasflader. 
Ligesom alle vores andre dør-
typer har kip-skydedørene en 
meget god tæthed mod vind og 
slagregn. 
På	særligt	udsatte	steder	med	
stor vindbelastning eller i fugtige 
områder vil dørene være perfekt 
tilpasset med anslag og karm 
hele vejen rundt. Det sikrer også 
en bedre varmeisolering og 
lyddæmpning.

Vinduessystem, isoleret:
•	 Schüco	AWS
 
Vinduessystem, uisoleret:
•	 Schüco	AWS

For størrelser og vægt 
se systemoversigten på 
side	14.

Kip-	skydedør
I udestue

I	lukket	stilling

I	kip-stilling

I	åben	stilling
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Foldedøre – åbner op ud til naturen

Ved at bruge foldedøre opnår 
man den størst mulige åbning 
ud mod det udendørs areal. 
Glasfelterne kan ganske enkelt 
foldes og skydes til siden. 
Dørbladene består af smalle, 
afrundede aluminiumsprofiler, 
der tillader store glasfelter. 
Dørene kan leveres som indad- 
eller udadgående og kan foldes 
mod højre eller venstre. De er 
forsynet med en lås i top- og 
bundprofilen, der giver en god 
indbrudssikring, og de kan også 
leveres med flad tærskel. 
Til udvendig brug anbefales iso-
lerede profiler og termoruder, 
mens der kan anvendes uisolere-
de profiler til indvendig brug.

System, isoleret:
•	 Schüco	ASS	70	FD

System, uisoleret: 
•	 Schüco	ASS	50	FD.NI

For størrelser og vægt se 
systemoversigten	på	side	14.

Isoleret	foldedør
Til brug i ydervægge

Uisoleret	foldedør
Til indvendig brug
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Schüco e-slide – automatisk betjening af skydedøre

Den skjulte automatik i Schüco 
e-slide skydedøre åbner, lukker og 
låser elementer i fuld etagehøjde. 
Det er en nem og bekvem betje-
ning, men det kan også være et 
vigtigt hjælpemiddel i hverdagen 
for ældre og handicappede. 
Betjening sker via et indbygget 
panel, en ekstern kontakt eller via 
en styring i et BUS-system. Maks. 
vægt	på	skydefeltet	er	250	kg	og	
skydefeltets størrelse kan være op 
til	3000	mm	både	i	bredden	og	i	
højden. En klemsensor forhindrer 
klemningsfare.

Adgangskontrol 
med fingeraftrykslæser
Der kan opnås en sikker adgangs-
kontrol ved at integrere en finger-
aftrykslæser i dørkarmen. Døren 
åbnes ved at føre fingeren hen 
over den termiske aflæserstribe. 
Den kan selvfølgelig kun betjenes 
af den eller de personer, der på 
forhånd har fået lagret deres 
fingeraftryk i læsersystemet.

Stilren	design
Kombineret med intelligent teknik

Fingeraftrykslæser
For sikker adgangskontrol ved indvendige døre

Enkel	betjening
Tryk på en knap



Schüco 11

Sikkerhed / indbrudssikring

Schücos skydesystemer i alumi-
nium opfylder alle behov med 
hensyn til funktion, komfort og 
design - uden at gå på kompro-
mis med sikkerheden. 

Aluminium	er	et	materiale	med	
høj stabilitet som sørger for god 
indbrudssikring.	Afhængig	af	
hvilken systemvariant kan skyde-
dørene modstå indbrud op til 
modstandsklasse	2	(WK2).

Systemer i modstandsklasse 2:
•	 Schüco	ASS	70	FD
•	 Schüco	ASS	70.HI
•	 Schüco	ASS	50
•	 Schüco	ASS	70.HI	(PASK)
•	 Schüco	ASS	75.SI	(PASK)

Sikkerhed døgnet rundt

WK1 

Byggekomponenterne giver 

sikring mod simple indbrudsforsøg 

såsom anvendelse af fysisk vold 

(spark med fod, skulder mod 

dør, ødelæggelse af greb eller 

beslag). Komponenterne tilbyder 

begrænset sikring mod brug af 

vægtstang.

WK2

Lejlighedstyve anvender, udover 

fysisk vold, mindre værtøjer såsom 

skruetrækker, tang og kile til at 

bryde låste eller blokerede kom-

ponenter.

WK3

Indbrudstyve anvender både 

skruetrækker og koben til at bryde 

låste eller blokerede komponenter.

Modstandsklasser indbrudssikring
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Folde- og skydedøre – øget boligkvalitet 

Aluminium …
er et kvalitetsmateriale, der over-
beviser med lang levetid og stor 
stabilitet, samtidig med at det er 
et meget let materiale.
Aluminium	er	nemt	at	vedlige-
holde og let at gøre rent. 
Materialet er ideelt til konstruk-
tioner med slanke profiler og 
store glasflader.

At spare energi …
er i dag et af hovedkravene 
til bolig- og erhvervsbyggeri. 
Arkitektur	og	energibesparelser	
er og bliver et vigtigt moment 
i vores hverdag. Vores døre 
leveres med højisolerede profi-
ler, der holder vinterkulden og 
sommervarmen ude - en perfekt 
kombination af boligkomfort og 
energibesparelser.

Sikkerhed …
er en følelse af velvære og tryg-
hed. Med vores mange tekniske 
løsninger opfylder Schücos folde- 
og skydedøre mange sikkerheds-
krav som for eksempel indbruds-
sikring og klemsikring samt krav 
til åbne- og låsemekanismerne. 



Schüco 13

Design ...
er en kombination af form, funk-
tion, farve og teknik. Vores store 
udvalg af profiler, åbningsvari-
anter og farvemuligheder skaber 
et harmonisk optisk indtryk af 
moderne arkitektur både ind-
vendig og udvendig. Med vores 
løsninger kan du sætte dit eget 
præg på boligen. 
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System	 Rammemål:	 Maksimal	 Synlig	 Karm	 Glastykkelse	 Sikker-	 Antal	 Beslag
 maks.bredde/	 ramme-	 profilbredde	 byggedybde	 	 hedsklasse	 løbeskinner
 maks.højde	 vægt	 	 	 	 	
Skydeelementer
for	døre	og	vinduer
Isoleret
ASS 100 PS.HI 2000 mm1)  / 180 kg 74 / 200 mm fra 70 mm 24-52 mm  1 Betj. håndtag
 3000 mm2)

ASS 50 3000 mm1)  / 300 kg fra 94 mm fra 120 mm 8-32 mm WK2 1, 2 eller 3 Skydedørsgreb /
 3000 mm2)       greb
Uisoleret
ASS 32.NI 1400 mm1)  / 90 kg fra 70 mm fra 65 mm 4-18 mm  1, 2 eller 3 Betj. håndtag /
 3000 mm2)       holder 

ASS 28 SC.NI 1800 mm1)  / 160 kg fra 35 mm fra 50 mm 6 og 20 mm  1, 2 eller 3 Betj. håndtag /
 2500 mm2)       holder / greb
ASS 32 SC.NI 1800 mm1)/ 160 kg fra 35 mm fra 50 mm 6-8 og 24 mm  1, 2 eller 3 Betj. håndtag /
 2500 mm2)       holder / greb
ASS 50.NI 3000 mm1)/ 150 kg fra 99 mm fra 120 mm 8-32 mm  2 Skydedørsgreb /
 3000 mm2)       holder
Hæve-skydeelementer
for	vinduer	og	døre
Isoleret
ASS 50 3000 mm1)  / 300 kg fra 94 mm fra 120 mm 8-32 mm WK2 1, 2 eller 3 Greb til
 3000 mm2)       hæve-skyde e-drive
ASS 70.HI 3000 mm1)  / 300 kg fra 108 mm 160 mm fra 52 mm WK2 2 Greb til
 3000 mm2)       hæve-skyde e-drive
Uisoleret
ASS 50.NI 3000 mm1)/ 150 kg fra 99 mm 120 mm 8-32 mm  2 Greb til
 3000 mm2)       hæve-skyde e-drive
Kip-skydedøre
(PASK)
Kan kombineres med alle  serie- serie- serie- serie- serie- WK2 1 Vinduesgreb /
AWS vinduessystemer afhængigt afhængigt afhængigt afhængigt afhængigt   greb til kip-
 2200 mm1)  / 200 kg fra 84,5 mm fra 50 mm inntil 67 mm   skyde/hæve-skyde 
 2500 mm2)        
Foldedøre
Isoleret
ASS 70 FD 1200 mm1)  / 100 kg fra 60 mm 70 mm 6 – 45 mm WK2  Dørgreb /
 3000 mm2)       greb foldedør /  
        vinduesgreb
Uisoleret
ASS 50 FD.NI 1000 mm1)  / 55 kg fra 66 mm 50 mm 8 – 30 mm   Dørgreb /
 2200 mm2)       greb foldedør

1) afhængig af rammehøjden   2) afhængig af rammebredde

Systemoversigt: Schüco folde- og skydedører i aluminium

Greb til 

hæve-skydedør
Greb til

skydedør

Greb til 

kip-skydedør

Greb til  

foldedør

Dørgreb Vinduesgreb
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Schüco – din partner for vinduer 
og solenergi

Schüco leverer et komplet og afstemt produktsor-

timent til hele bygningens klimaskærm, inklusive 

specielle softwareløsninger til projektering, kon-

struktion, kalkulation og produktion.

•	 Vinduer og vinduesdøre i aluminium
•	 Døre i aluminium
•	 Facader	og	udestuer 
•	 Solafskærmning
•	 Solfangere	og	solcellemoduler
•	 Automatik	og	styringssystemer	
•	 Systemer	for	indbruds-	og	brandsikring	
•	 Tilbehør

Schüco International KG · Salgskontor Danmark

Stamholmen 149 · 2650 Hvidovre

Telefon 36 34 22 00 · Telefax 36 34 22 10

www.schueco.dk · schueco_danmark@schueco.com

P 2636/DK/12.09/Printed in Denmark
All the illustrations in this brochure are only examples of Schüco products.

Schücos produkter overbeviser 
med energibesparelser, sikker-
hed, automatik og tidløst design. 
Førsteklasses kvalitet på alle 
vores komponenter garanterer 
produkterne en lang levetid. 
Vores komponenter og systemer 

gennemgår omfattende tests i 
vores eget testcenter, der for 
øvrigt er et af de største i Europa. 
Det sikrer, at vores systemer hol-
der en høj standard, hvilket både 
private og professionelle bygher-
rer forventer og efterspørger.

Førsteklasses kvalitet, elegant design 
og maksimal systemsikkerhed


