
Алуминиеви системи  
за прозорци и врати

Зелени технологии за синята планета.
Чиста енергия от слънцето и прозорците.



Алуминиеви системи за плъзгане SCHÜCO ASS

Schüco ASS 50 и ASS 70.HI
Топлоизолирани системи за врати 
тип „повдигане и плъзгане” съот-
ветно с 50 mm и 70 mm строителна 
дълбочина. С тези системи могат 
да бъдат реализирани големи 
отваряеми елементи. Големина на 
крилото до 3 000 mm височина и 
широчина, както тегло на крилото 
до максимално 400 kg. Възможно 
е разминаване на цветовете отвън 
и отвътре. Във вратите ASS 50 и 
ASS 70.HI има възможност да се 
интегрира системата за управле-
ние Schüco e-slide (електрическо 
отваряне)

Schüco ASS 50
•	 	Тънка видима ширина
•	 	50 mm строителна дълбочина на 

крилото
•	 	120 mm строителна дълбочина 

на касата
•	 	Допустимо остъкляване 8-32 mm
•	 	Устойчивост на дъжд до клас 9а 

според DIN EN 12208
•	 	Тегло на крилото до 400 kg за 

врати тип „Повдигане и плъзга-
не” и до 300 kg за плъзгащи се 
врати

•	 	Различни видове каси за 
двукрил, петкрил и шесткрил 
прозорец

•	 	С възможност за комбиниране 
с Schüco AWS 50, AWS 60 или 
AWS 65

•	 	Коефициент на топлоизолация 
според DIN EN ISO 10077, Uf< 
2,0 (W/m2K)

Schüco ASS 70.HI
•	 	Тесни видими ширини
•	 	70 mm строителна дълбочина на 

крилото
•	 	160 mm строителна дълбочина 

на касата
•	 	Прави каса и крило
•	 	Възможност за различни цвето-

ве отвън и отвътре
•	 	Допустимо остъкляване до 8 – 

32 mm
•	 	Устойчивост на дъжд до клас 9а 

според DIN EN 12208
•	 	Клас на сигурност WK2 според 

DIN EN V 1627
•	 	Коефициент на топлоизолация 

според DIN EN ISO 10077, Uf < 
1,5 (W/m2K)

Schüco ASS 50 Schüco ASS 70.HI
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Schüco ASS 50 FD.NI и 70 FD
Неизолирана и топлоизолирана 
система за врати тип „хармоника” 
съответно с 50 mm и 70 mm 
строителна дълбочина. Крилата на 
тези системи се отварят почти до 
край и пестят място. Бързо и ком-
пактно крилата се прибират като 
хармоника настрани. Възможно 
е прибиране навън или навътре, 
както наляво или надясно. При 
ограничено пространство вътре 
прибирането навън в отворено 
положение е най-удачния вариант. 

Schüco ASS 50 FD.NI
•	 	Максимална височина на кри-

лото 2200 mm и широчина 1000 
mm

•	 	Максимално тегло на крилото 
до 55 kg

•	 	Видима широчина от 66 mm
•	 	Строителна дълбочина 50 mm
•	 	Допустимо остъкляване 8 – 30 

mm

Schüco ASS 70 FD
•	 	Максимална височина на кри-

лото 3000 mm и широчина 1200 
mm

•	 	Максимално тегло на крилото 
до 100 kg

•	 	Видима широчина от 60 mm
•	 	Строителна дълбочина 70 mm
•	 	Допустимо остъкляване 6 – 45 

mm
•	 	Клас на сигурност WK2 според 

DIN EN 12208
•	 	Клас на шумоизолация 4, според 

остъкляването

Schüco ASS 50 FD.NI Schüco ASS 70 FD
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Schüco ASS 80 FD.HI
Системата за врати тип „хар-
моника” ASS 80 FD.HI е високо 
топлоизолирана конструкция със 
стойност Uw<1,3 W/m2K. Тя убеж-
дава с тесните си видими ширини и 
голямото си видово многообразие.

Основни характеристики на SCHÜCO алуминиеви системи за плъзгане

Системи Максимална широчина и 
височина на крилото

Максим-ално тегло на 
крилото

Видима 
широчина

Строителна 
дълбочина

Допустимо 
остъкляване Клас на сигурност

Системи за врати тип „повдигане и плъзгане”

ASS 50 3000 mm / 3000 mm 300 kg от 94 mm от 120 mm 8-32 mm WK2

ASS 70.HI 3000 mm / 3000 mm 300 kg от 108 mm от 160 mm до 52 mm WK2

Системи за врати тип „хармоника”

ASS 50 FD.NI 1000 mm / 2200 mm 55 kg от 66 mm 50 mm 8-30 mm

ASS 70 FD 1200 mm / 3000 mm 100 kg от 60 mm 70 mm 6-45 mm WK2

ASS 80 FD.HI 1200 mm/ 3000 mm 100 kg от 110 mm 80 mm 53 mm WK2

•	 	Малки видими ширини 112 mm
•	 	Строителна дълбочина 80 mm
•	 	Красив дизай със закръглени 

профилни ъгли.
•	 	С възможност за интеграция 

в тях на отварящи се крила на 
прозорци AWS 70 BS.HI 

•	 	Интеграция на средно уплът-
нение в касата, две нива на 
уплътнение в крилото, както и 

изолация във фалца на стъклото.
•	 	Голямо видово многообразие
•	 	С възможност за отваряне на 

елементите навън, навътре, 
наляво или надясно.

•	 	Голямо цветово многообразие, 
също така възможност за 
различно оцветяване отвън и 
отвътре

•	 	Безпрагово решение

Schüco ASS 80 FD.HI
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Schüco - специалистът 
в сградните обвивки

Като иновационен лидер в областта на системното строителство 
Schüco предлага компоненти за цялосната обвивка на сградата, 
включително специализиран софтуер по отношение на 
проектиране, конструкии, калкулиране и изготвяне.

Schüco – Зелени технологии  
за синята планета
Това е чиста енергия от слънцето 
и прозореца – приносът на 
Schüco чрез бъдещите сградни 
обвивки за околната среда. И 
по-точно чрез Energy3: пестене, 
добив и мрежова интеграция 
на енергията. Прозоречните 
и фасадните системи не само 
пестят енергия чрез оптимална 
топлоизолация, а също така 
добиват енергия благодарение на 
ефективни соларни решения. Така 
възниква един енергиен излишък, 
който чрез интелигентна 
мрежова интеграция може да 
бъде използван за функции 
на сградата и за обитаване. 
Резултатът: значителна 
крачка в посока енергийната 
самостоятелност. За устойчива 
защита на природните ресурси и 
за едно сигурно бъдеще.
 
Schüco International KG 
www.schueco.com 
www.alukoenigstahl.bg

Сграда Астра гр. София

АЛУКЬОНИГЩАЛ ЕООД
София 1784, бул. „Цариградско шосе” 115Г, 
сграда МЕГАПАРК, етаж 2, офис А1
тел.: 02 8171 920, факс: 02 8171 930
e-mail: office@alukoenigstahl.bg
www.alukoenigstahl.bg

Schüco и голф – перфектната връзка между природа и техника. Общите предизвикателства: 
прецизност, съвършенство, професионализъм и устойчивост. Затова един отбор от световно 
известни голф играчи са посланици на марката Schüco по целия свят за опазването на климата.


