
Vă simțiți acasă. 

Cu ferestre, uși și uși 
glisante de la Schüco.
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I N T R O D U C T I O N
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Schüco este unul dintre liderii furnizorilor de produse inovative pentru ferestre, uși și uși glisante din 
aluminiu și PVC. Produsele Schüco sunt utilizate la nivel mondial și satisfac cele mai înalte cerințe 
privind designul, confortul, siguranța și eficiența energetică. 

Împreună cu cei 4800 de angajați și o rețea globală de fabricanți, arhitecți și dezvoltatori, compania 
este prima în setarea unor noi standarde. Atractive dar și eficiente energetic. Responsabile dar și 
vizionare. 

Schüco creează perspective noi pentru clădirile viitorului. De la locuințe unifamiliale la clădiri de 
birouri, de la școli la spitale moderne. Accentul se pune întotdeauna pe oameni și pe cerințele lor 
individuale.

Unul dintre liderii tehnologici 
pentru construcții noi și renovări 
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COMFORT

SECURITY

DESIGN

CONFORT

SECURIT ATE

DESIGN

O nouă calitate a vieții. Cu ferestre, 
uși și uși glisante de la Schüco.

EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
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Urcați la bord. Răsfățați-vă. Fiți

protejat. Simțiți-vă acasă cu Schüco! 

Schüco dezvoltă tehnologii inovatoare pentru medii 
moderne de viață și de lucru și îndeplinește cele mai 
înalte cerințe în materie de design, confort, securitate și 
eficiență energetică, de peste 65 de ani. Ferestrele de 
dimensiuni mari și ușile glisante permit soluții de design 
unice care elimină limitele dintre interior și exterior. 
Sistemele inteligente de ventilație asigură un flux 
confortabil de aer curat, zi și noapte. Conceptele 
complexe de securitate pot fi adaptate individual la 
cerințele dvs. și toate componentele pot fi conectate unul 
cu altul în mod inteligent. De asemenea, izolarea termică 
la nivel înalt face posibilă chiar și certificarea pasivă a 
casei, reducând costurile de energie.

 Simțiți-vă acasă cu Schüco!
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D E S I G N

Calmul dimineții. Aroma cafelei. O priveliște spectaculoasă în exterior. Camere 
largi, pline de lumină. Pur și simplu savurați momentul. Dacă granițele dintre a 
trăi și a te simți confortabil se contopesc, acest lucru s-ar putea datora lui 
Schüco, conceptelor de design care deschid noi perspective.

O perspectivă glorioasă
pentru 

o nouă zi
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Designul are o importanță deosebită pentru 
Schüco. Forma și funcția merg mână în mână 

atunci când dezvoltă produse noi. Pentru 
dumneavoastră, beneficiarii, aceasta 

înseamnă că, deși Schüco are o gamă atât de 
bogată de materiale, variante de culori sau 

modele, un lucru rămâne mereu neschimbat: 
standardul de înaltă calitate.  

 D E S I G N

Mai mult decât formă și 
funcție - un mod de a trăi. 
Maxima libertate de design e 
inclusă.
Ferestrele mari și ușile glisante pot schimba complet aspectul unei camere. O 
completează cu lumină și aer, extinzând-o vizual și deschizând-o spre  exterior. De 
asemenea, conectează perfect bucătăriile, camerele de zi și dormitoarele cu terasele, 
grădinile și balcoanele, eliberându-le de limitările interioarelor. În același timp, ferestrele 
și ușile glisante de la Schüco protejează în mod fiabil împotriva căldurii, frigului, 
zgomotului sau spargerilor. Atractive, dar funcționale, durabile, dar eficiente din punct 
de vedere energetic.
Descoperiți un nou mod de a trăi.
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TRANSPARENȚĂ 
CAPTIVANTĂ

Deschideți camera de zi spre terasă 
prin simpla apăsare a unui mâner, 
integrați vitraje înalte de la podea până 
la tavan, umpleți camerele cu lumină 
naturală.  Cu ușile glisante și pliante de 
dimensiuni mari de la Schüco, aveți 
libertate completă și transparență 
maximă. Acest lucru este asigurat de 
profilele subțiri care caracterizează   
construcțiile noastre deosebit de 
robuste și durabile.

VARIETATE 

IMPRESIONANTĂ

Culoare, formă, funcție - multe lucruri sunt

o chestiune de gust. Schüco vă ajută să

vă realizați stilul individual. De exemplu, 

cu gama noastră universală de mânere  

pentru ferestre, uși de intrare și uși 

glisante. Elegante, ergonomice și ușor de 

utilizat. 

COMPLETĂRI

ARHITECTURALE

Serele realizează o extindere atractivă  

a spațiului de locuit și pot fi proiectate în 

forme diverse. Un loc de relaxare, un 

paradis floral, o zonă de petrecere. 

Partenerul dvs. Schüco vă va ajuta să 

găsiți o soluție personalizată pentru 

casa dvs.

IZOLARE 

EXCEPȚIONALĂ

Fie că este vorba de aluminiu sau PVC, 

construcțiile moderne de ferestre și uși 

glisante de la Schüco au un lucru în 

comun: sunt extrem de eficiente din punct 

de vedere energetic. Deoarece chiar și 

varianta standard atinge deja valori de 

izolare termică ridicate, pot fi realizate și 

construcții la standard de casă pasivă. 

Pentru un climat confortabil în camere și 

costuri de încălzire reduse semnificativ .
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C  O N  F O R  T

Să veniți acasă. Să vă bucurați de climatul plăcut din 
interior. Să pregătiți masa împreună. Schimbați 
experiențe. Împărtășiți momente speciale cu cei dragi. 
Confortul acasă vine în mod natural cu Schüco.

  Noua
simplitate 
de a fi.



12

 C O N F  O R  T

Tehnologie inteligentă care 
vă face să vă simțiți 
confortabil. Pentru eficiență 
măsurabilă și confort 
durabil.

  Bine gândit! Când vine vorba de confort, 
soluțiile Schüco sunt gândite să vă

facă viața mai confortabilă, dar și mai 
economică din punct de vedere al consumului 

energetic. Fiind unul dintre liderii tehnologici 
pentru construcții noi și renovări, Schüco pune 

accentul pe sisteme care pot fi controlate și 
conectate în mod inteligent. Aceasta înseamnă 

că veți avea mai mult timp
pentru dumnevoastră și pentru cei dragi. În 

același timp, puteți reduce cu ușurință 
costurile cu energia și să protejați mediul. 

Camere care sunt plăcut răcoroase vara și confortabil de calde iarna. 
Uși, ferestre și uși glisante controlate centralizat, care se deschid sau se 
închid la simpla apăsare a unui buton. Sisteme de umbrire care coboară 
automat atunci când soarele strălucește, astfel economisind energie. 
Tehnologiile inovatoare de la Schüco sunt la fel de convenabile pe cât de 
eficiente și sunt perfect adaptate între ele. Aceasta înseamnă că, pas cu 
pas, casa dumneavoastră poate deveni o casă inteligentă.
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SISTEME MODULARE 

PENTRU UȘI 

Fie că sunt din aluminiu, PVC sau oțel, 

ușile de intrare Schüco îndeplinesc 

cerințe ridicate de design și izolație 

termică. Dar asta nu este tot. Cu sistemul 

modular Schüco Door Control (DCS), vă 

puteți configura ușa de la intrare exact 

așa cum aveți nevoie.

De exemplu, puteți alege pentru controlul 

accesului modulul cu recunoașterea 

amprentei sau o tastatură pentru cod de 

acces, modulul de  comunicare video și 

sistem de interfon, sau cel cu display 

tactil, care poate fi operat ca un 

smartphone.

Bine ați venit în lumea Schüco!

ACȚIONĂRI ELECTRICE 

PENTRU FERESTRE

Ferestrele Schüco oferă tot confortul. 

Schüco TipTronic SimplySmart cu 

feronerie mecatronică complet integrată 

stabilește noi standarde. Aceasta 

înseamnă că multe funcții pot fi reglate 

automat sau cu ajutorul unei aplicații prin 

intermediul unui smartphone sau tablete. 

De la deschiderea/închiderea ferestrelor 

greu accesibile și programarea ventilației 

cu recuperare de căldură, până la 

închiderea centralizată prin atingerea 

unui buton, orice este posibil.

UȘI GLISANTE 
CU ACȚIONARE 
AUTOMATĂ 

Ușile glisante sau liftant-glisante de 

dimensiuni mari cresc confortul oricărui 

cămin și pot fi manevrate fără efort 

datorită Schüco. Cu acționările automate 

ascunse în profil, este nevoie de o 

singură apăsare a unui buton pentru a 

putea deschide sau închide unități de 3 x 

3 metri, complet automat și silențios. În 

plus, este inclus un senzor pentru 

protecție împotriva prinderii degetelor.  

AUTOMATIZĂRI PENTRU 
CLĂDIRI INTELIGENTE 

Cu soluțiile de automatizare extrem de 

eficiente de la Schüco, funcții precum 

umbrirea, monitorizarea deschiderii și 

închiderii ferestrelor/ușilor sau ventilația 

pot fi controlate și reglate central. 

Aceasta înseamnă că gradul de umbrire 

crește atunci când există lumină solară 

intensă, senzorul de vreme închide 

ferestrele deschise când este frig, iar 

încălzirea se oprește când se aerisește 

iarna camera. Economisirea energiei nu 

a fost niciodată atât de ușoară.
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S I G U R A N Ț A

Lăsați ziua să dispară. In sfârșit vă puteți relaxa. Găsiți timp pentru lucrurile 
importante din viață. Fără griji. Mereu cu sentimentul că sunteți protejat. 
Tehnologiile inovatoare de securitate de la Schüco au pur și simplu un efect 
liniștitor.

Să vă
   simțiți 

protejați.
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 S I G U R A N Ț Ă

Protecție pe care puteți  
conta.  
Fiabilă, cu forme perfecte 
și confortabilă. 

Siguranța este o nevoie de bază.
Acesta este motivul pentru care a fost întotdeauna 

un subiect important de inovație pentru Schüco. 
Experții și inginerii dezvoltă împreună sisteme care 

satisfac cele mai înalte cerințe în materie de 
protecție, confort și design. Cu design modular și 

liber configurabil, astfel încât dumneavoastră 
să vă puteți relaxa.

Dormiți liniștiți noaptea, vă bucurați de vacanță fără griji, plecați de acasă fără a fi 
nevoie să verificați fiecare fereastră în prealabil. Schüco vă face viața mai ușoară cu 
tehnologiile de securitate care nu trebuie să fie vizibile, dar pot fi întotdeauna simțite. 
Adaptate nevoilor și cerințelor dumneavoastră individuale și, de asemenea, atractive, 
așa cum este obiceiul  la Schüco.
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PROTECȚIE 
ANTIFURT 
ÎNCORPORATĂ

Feroneria ascunsă Schüco 

SimplySmart AvanTec oferă libertate 

deplină cerințelor de proiectare și 

îndeplinește în același timp cerințe de 

securitate ridicate chiar și în variantele 

de bază. Cu conceptul antiefracție 

modular, clasa de rezistență poate fi 

crescută la RC3 - cel mai înalt nivel de 

securitate pentru casele private.

MONITORIZAREA 

ÎNCHIDERII 

FERESTRELOR 

Nivel crescut de siguranță și confort. 

Sistemul de feronerie mecatronică  

Schüco TipTronic SimplySmart permite 

controlul convenabil al ferestrei prin 

atingerea unui buton, manual sau prin 

intermediul unui smartphone. Doriți să 

închideți și să blocați în siguranță, sau 

să deschideți în același timp toate 

ferestrele? Acum este mai ușor ca 

niciodată.

UȘI DE INTRARE 
CU ÎNCUIERE
AUTOMATĂ 

Broasca automată Schüco SafeMatic 

activează patru bolțuri robuste de 

blocare imediat ce ușa de intrare este 

închisă. Dacă se rotește și cheia, se 

adaugă un al cincilea punct de 

blocare.

Pentru dumnevoastră, asta înseamnă 

securitate maximă și cel mai înalt nivel 

de confort.

VENTILARE CÂND 
FEREASTRA 
ESTE ÎNCHISĂ 

Schüco VentoTherm este 

sistemul de ventilație integrat în 

fereastră cu recuperare de căldură 

care este pe cât de economic, pe 

atât de convenabil. Cu ajutorul 

senzorilor, controlează schimbarea 

aerului din interior cu aer proaspăt 

din exterior, fără a fi nevoie să 

deschidem geamul. Calitate 

optimă a aerului zi și noapte, cu 

consum redus de energie.
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C O N TA C T

Sunteți în proces de construcție sau renovare a casei și doriți să aflați mai 
multe despre soluțiile de sistem inovatoare și eficiente de la Schüco? Doriți să 

aveți o discuție individuală cu un partener Schüco cu experiență din zona 
dumneavoastră? Așteptăm cu nerăbdare să vă însoțim în călătoria dvs. pentru 

a obține o soluție ideală de locuit.
Pe web sau personal.

Așa vă puteți simți ca acasă.
. 

CELE MAI IMPORTANTE BENEFICII

Soluții și produse de marcă, de calitate remarcabilă
– proiectate în Germania.

Consultanță personalizată atunci când 
construiești sau renovezi o casă 

O rețea mare de parteneri Schüco – deci și 
aproape de tine. 

Cele mai noi inovații de la Schüco - pe paginile de 
internet și  în social media

Cum să găsiți 
soluția optimă 

cu Schüco



Bucureşti
Bd. Unirii nr. 64 bl. K4, sect. 3 
Tel:  021-3277780
office@alukoenigstahl.ro
www.alukoenigstahl.ro

Chișinău, or.Codru
Str. Ion Creangă nr.30 
Tel:  +373 22 283360 
office@alukoenigstahl.md 
www.alukoenigstahl.md

70 de ani pentru Schüco – Soluții de sisteme pentru ferestre, uși și pereți cortină  
Grupul Schüco, cu sediul central în Bielefeld, dezvoltă și vinde soluții de sistem pentru ferestre, 
uși și fațade. Cu 5.650 de angajați în întreaga lume, compania lucrează pentru a fi liderul în 
tehnologie și servicii în industrie, astăzi și în viitor. Pe lângă produsele inovatoare pentru clădiri 
rezidențiale și comerciale, specialistul în anvelopele de  clădiri oferă consultanță și soluții digitale 
pentru toate fazele unui proiect de construcție - de la ideea inițială până la proiectare și producție 
și până la asamblare. 12.000 de birouri de arhitectură, fațadieri și fabricanți de tâmplărie, precum 
și dezvoltatori care comandă construcția unei clădiri lucrează împreună cu Schüco în întreaga 
lume. Fondată în 1951, compania este acum activă în peste 80 de țări și a realizat o cifră de 
afaceri anuală de 1,695 miliarde de euro în 2020. 




