Schüco EasySlide
Hefschuifpuien samengesteld uit hoogwaardige kunststof profielen

rmany.

2 Schüco

Beleef de omgeving intensiever en geniet ...

Het gevoel van vrijheid en ruimte is iets
waar de mens veel waar de aan hecht.
Genieten van de rust in de tuin of juist
van het uitzicht van de skyline van een
grote stad. Even wegdromen, misschien
een kleine vlucht uit de werkelijkheid.
Van de dagelijkse drukte naar een
moment van ontspanning.
Schuifpuien dragen er in hoge mate toe
bij dat wonen, werken, ontspannen en
uitrusten geruisloos in elkaar over
vloeien. Dagelijks genieten van het
comfort dat deze kozijnen u bieden.
Genieten van de eenvoudige en ergonomische bediening. Er zijn dromen die
eenvoudig in vervulling kunnen gaan.
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...met EasySlide.

Schuifpuien creëren nieuwe gebruiksvormen. Zij openen nieuwe perspectieven op het gebied van prettig en
comfortabel wonen. Ook in uw studio,
kantoor of bijvoorbeeld in de gezondheidszorg bieden deze kozijnsystemen
jarenlang plezier. Door het hefmechanisme zijn de puien kinderlijk eenvoudig
te bedienen. Zij vormen enerzijds de
perfecte afsluiting naar de woonruimte,
anderzijds de ultieme vrije doorgang
naar terras of balkon.

De afkomst van de EasySlide verlogend
zich niet, want voor de onderdorpel
kozen de constructeurs van Schüco voor
een lage thermisch gescheiden aluminium dorpel in een donkerbrons
geanodiseerde afwerking. De puien
bestaan verder uit hoogwaardig kunststof profielen, die elk zijn voorzien van
meerdere kamers. Deze kamers en de
profieldiepte van 70 mm dragen –
uiteraard samen met het isolatieglas –
bij aan een perfecte isolatie. Voor de
inwendige versterking van de robuuste
167 mm brede kozijnomrandingen is
eveneens voor een geïsoleerd aluminium
profiel gekozen, waarmee de thermische
isolatie extreem laag is. Behalve de
Polyamide isolatoren zijn hier inwendig
extra schuimvullingen toegepast.
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Uw persoonlijke smaak verwezenlijken.

met ventilatiestand

Met het EasySlide-systeem kunnen
hefschuifelementen worden gebouwd
met een maximale breedtemaat van
6500 mm. Verschillende elementtypen
staan u hier ter beschikking.
Door de vele varianten is de keuzemogelijkheid enorm en het toepassingsgebied is dan ook zeer breed;
van particuliere markt tot (luxe)
appartementen, gezondheidszorg etc.
Ook de prestaties op het gebied van
inbraakwering, statische eisen en winden waterdichtheid liggen met Schücosystemen op het allerhoogste niveau.

Bovendien staan u naast crème en wit
meer dan 20 standaardkleuren ter
beschikking. Ook kunnen meerdere
typen glaslatten toegepast worden, die
met hun afgeschuinde of halfronde
vorm de pui aan de binnenzijde een
zeer fraai en afgewerkt aanzicht geven,
afhankelijk van uw persoonlijke smaak.
Ook aan de buitenzijde zijn meerdere
opties qua afwerking mogelijk.
Natuurlijk kiest u voor EasySlide
vanwege de extreem hoge prestaties,
de befaamde Schüco kwaliteit en
vanwege de ergonomische bediening.
Vanzelfsprekend kiest u voor zowel een
elegante als ook economisch oplossing.
Maar bovenal kiest u voor de dingen
die het leven er zoveel mooier op
maken. U kiest duidelijk voor vrijheid
en ruimte. Geniet van het leven met
EasySlide van Schüco.

Om druktechnische redenen kunnen kleurverschillen mogelijk zijn
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Schüco Partner

EasySlide CT 70.
Schüco – specialist in
geveloplossingen
Als innovatieve bedenker en groothandelaar
van systeemcomponenten voor hoogwaardige
geveloplossingen, is Schüco ook specialist
op het gebied van software en hypermoderne
assemblagetechnieken.
•
•
•
•
•
•

Aluminium systemen
Kunststof systemen
Vacutherm panelen
SunControl zonweringen
E-drive en E-windows aansturingen
Serres, carports, balkons etc.

Uitgekiende kleuren
Dat kunststof niet altijd wit hoeft te
zijn is u al langer bekend. Net als bij
de nieuwste generatie „gewone”
ramen en deuren van Schüco staan
naast de witte en crème (door-endoor) gekleurde profielen, meer dan
20 kleuren ter beschikking. Hierbij
kunt u als architect of opdrachtgever kiezen voor aan een zijde
gekleurd of aan beide zijde. Ook
zijn naast zwarte EPDM-dichtingen
grijze dichtingprofielen als optie
mogelijk.

Vele mogelijkheden
Hefschuifpuien zijn niet alleen
voorbehouden aan de (particuliere)
woningbouw. Ook in (luxe)
appartementen, bejaardenhuizen,
gezondheidszorg etc. is het
toepassen van dergelijke puien
mogelijk. Er zijn twee-, drie en
viervleugelige puien mogelijk met
een maximale breedte van 6500
mm. Bovendien kunnen ramen en
deuren uit de Corona 60 serie
gekoppeld worden, waarmee o.a.
bovenlichten en zijlichten gerealiseerd kunnen worden.

Duurzaam.
Degelijk.
Design.

Schüco International KG
www.schueco.nl

Alle Schüco ontwikkelingen van aluminium
en kunststof gevelsystemen kenmerken
zich door een hoge mate van betrouwbaarheid
en kwaliteit. Door de samenwerking met
West McLaren Mercedes toont Schüco haar
affiniteit met top-technologie en inteligente
projectoplossingen.
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