Schuco® AWS 70HI
sklopno-posuvné dvere
(PSK)
Komfortné ovládanie s vysokou
úrovňou bezpečnosti

Sklopno-posuvný systém Schuco® AWS 70HI vás pozýva na dotyk s náladou plnou svetla, harmónie
a pokojných chvíľ.
Schuco® AWS 70HI vaše okno do okolitého prostredia, ktorého funkčnosť má dve základné pozície. Prvou je poloha
sklopného otvorenia s možnosťou plynulého spojenia s vonkajším čerstvým vzduchom. Druhou pozíciou je posunutie
krídla v celej jeho šírke nabok s otvoreným pozvaním atmosféry vône slnečných lúčov.
Náš sklopno-posuvný systém vám prinesie nielen komfortné ovládanie chodu krídla,
ale aj vysokú úroveň bezpečnosti v obidvoch pozíciách vďaka bezpečnostným prvkom kovania.

FRIENDLY

Profilový systém

Schüco® AWS 70 HI. Trojkomorový
systém s prerušeným viackomorovým
tepelným mostom. Kompozitné EPDM
tesnenie čiernej farby umožňujúce vysokú
prispôsobivosť a vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti.

Funkčnosť a dizajn

Dizajn sklopno-posuvných dverí a
možnosť použitia štandardných okenných
profilov umožňuje rovnaký vzhľad
posuvných dverí a okien.

Farby a povrchová úprava

Farba dverí je dostupná v celej škále
RAL odtieňov. Povrch dverí môže byť
jemne štruktúrovaný a potiahnutý
drevo imitujúcou fóliou (pozri tabuľku
aktuálnych farieb).

Zasklenie a výplne

Štandardné vyhotovenie s izolačným
dvojsklom CLIMAPLUS® XN 4-16-4
Ug=1,1 W/(m2.K), možnosť Ug=1,0 W/(m2.K)
alebo s izolačným trojsklom
CLIMATOP® XN 4-16-4-16-4
Ug=0,6 W/(m2.K), možnosť Ug=0,5 W/(m2.K)
s hliníkovým alebo teplým rámikom.

Zasklievacie lišty

Tvary líšt sú podľa tvaru krídla: hranaté.

Kovanie

Systém

HODNOTY / INFORMÁCIE
Schüco® AWS 70 HI

Počet komôr

3

Hĺbka rámu

70 mm

Hĺbka krídla

80 mm

Počet tesnení
Súčiniteľ prechodu tepla

2

34 – 47 dB

Vodotesnosť

Trieda 9A

Odolnosť proti zaťaženiu vetrom

Trieda C5

Sklo pre okná (štandard)
Skryté kovanie
Štandardná farba
* podľa typu dvojskla a dištančného rámika
** podľa typu trojskla a dištančného rámika

Poskytujeme 5-ročnú záruku pri dodávke
s montážou a 2-ročnú záruku pri dodávke
bez montáže. Podmienkou záruky je
pravidelná údržba podľa návodu na
použitie.

Uw=1,4 - 1,5 W/(m2.K)*
Uw=1,1 W/(m2.K)**

Zvuková izolácia

Prievzdušnosť

Starostlivosť a údržba

Trieda 4
4/16/4 nízkoemisívne
CLIMAPLUS® XN Ug = 1,1 W/(m2.K)

áno
biela a farby podľa výberu

www.fenestrask.eu
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CHARAKTERISTIKA

Celoobvodové kovanie je v kvalitnom
materiálovom prevedení.
V štandardnej výbave s núteným
ovládaním, ktorého výhodou je ľahkosť
ovládania veľkých a ťažkých prvkov.
Vysoký komfort ovládania zabezpečujú
ložiskové uzávery. Nastaviteľná regulácia
prítlaku jednoduché nastavenie výšky
krídla. Predĺžená kľučka ergonomicky
tvarovaná vo farbách biela, čierna,
strieborná. Spodná krycia lišta vo farbe
výrobku.

