
 

 

SCHÜCO  
PENCERE, KAPI VE CEPHE İÇİN SİSTEM ÇÖZÜMLERİ 
Merkezi Almanya’nın Bielefeld şehrinde olan Schüco Uluslararası Cephe Sistemleri firması pencere, 
kapı ve cephe için sistem çözümleri geliştirmekte ve sunmaktadır. Schüco dünya çapında 4.750’nin 
üzerinde çalışanı ile sunduğu teknoloji ve hizmet açısından bugünün ve geleceğin endüstri lideri olma 
hedefi ile çalışmaktadır. Bina kabuğu uzmanları konut amaçlı ve ticari amaçlı binalara yönelik yenilikçi 
ürünlerin yanı sıra bina yapı proje sürecinin her aşamasında ilk fikirden tasarıma, imalat ve montaja 
kadar danışmanlık ve dijital çözümler sunmaktadır. Dünya genelinde12.000 uygulamacı, planlamacı, 
mimar ve yatırımcı Schüco ile birlikte çalışmaktadır. Firma 80‘in üzerinde ülkede faaliyet göstermekte 
olup 2016 yılında yıllık 1.460 milyar Euro‘luk bir ciroya ulaşmıştır. 
Daha fazla bilgi için www.schueco.com 

 

SCHÜCO PENCERE SİSTEMLERİ 

Schüco Pencere AWS /ADS 65 
Yaratıcı tasarımlar için kapsamlı ürün yelpazesi 
 
Schüco pencere AWS 65 ve kapı ADS 65 serisi yüksek performanslı modern bir sistem sunar. Bu 
sistem ile içeri ve dışarı açılan pencereler ve kapılar için özel çözümler oluşturulabilir. 65 mm 
derinlikte bile özel tasarımlar için kapsamlı ürün yelpazesine sahiptir. Sürekli orta fitille iyileştirilmiş ısı 
yalıtımı. 

Isı iletkenlik katsayısı ( Uf ) 2,10 W/m²K   

Yapı derinliği 65 mm 

Ön Görünüm Genişliği 117 mm 

Ses yalıtımı (Rw ) 47 db (akustik lamine cam ile) 

 

     

 
 
 



Schüco Pencere AWS 75 
Mükemmel ısı yalıtımı  
Schüco Pencere AWS modüler sistemi 75 mm’lik montaj derinliğinde etkileyici özellikleri ile yüksek ısı 
yalıtımlı SI tasarımları (Super insulatıon) sunar. Schüco  Pencere AWS 75 BS.SI ile gizlenmiş kanatlı 
blok pencereleri maksimum şeffaflık beklentisini en üst seviyede karşılar. 
 

Isı iletkenlik katsayısı ( Uf ) 0,92 – 1,20 W/m²K   

Yapı derinliği 75 mm 

Ön Görünüm Genişliği 117 mm 

Ses yalıtımı (Rw ) 48 db (akustik lamine cam ile) 

 

    

 

Schüco Pencere AWS 90 
Pasif Ev Standardı 
Schüco 90 mm’lik montaj derinliğinde kapsamlı bir odüler pencere ve pasif ev standardı sunar. Yüksek 
ısı yalıtımlı Schüco AWS 90.SI, Schüco AWS 90SI Green ve Schüco 90 BS.SI serileri mimari tasarım alanı 
ile mükemmel birleşimi temsil eder. 
Yenilikçi, sürdürülebilir ve gelecek odaklı Schüco AWS 90SI Green’de yenilenebilir hammadde 
kullanılmaktadır. Örneğin poliamid yalıtım çubuklarında kullanılan, fosil yakıtların yerini tutan ekolojik 
malzeme hint yağı. 
 

Isı iletkenlik katsayısı ( Uf ) ≤ 0,80 W/m²K  pasif ev sertifikası 

Yapı derinliği 90 mm 

Ön Görünüm Genişliği 77 mm başlayan ince hatlar 

Ses yalıtımı (Rw ) 47 db (akustik lamine cam ile) 

         



SCHÜCO SÜRME SİSTEMLER 

Schüco Sürme ASS 32 SC.NI 
Sürme sistemde yalıtımsız ekonomik çözümler 
Schüco ASS 32 SC.NI sürme sistemleri dar ön görünümleri ile daha çok şeffaflık sunar. Düşük maliyetli,  
sıcak iklimler için tasarlanmış ideal yalıtım özellikleri sunar. 18, 20 ve 24 mm kalınlığında cam 
kombinasyonları kullanılabilir. Farklı birleştirme ve havalandırma seçenekleri ile çok yönlü bir 
sistemdir. 

Yapı derinliği 32 mm 

Kanat boyutları / ağırlık Max.1700 x 2500 mm / 160 kg 

   

         

 

Schüco Sürme ASS 39  
Sürme sistemde yalıtımlı ekonomik çözümler 
Schüco ASS 39 SC sürme sistemleri, geniş bir yalıtım alanı ve 28 mm’lik toplam kalınlığa varan esnek 
camlama seçeneği sunar. Bir, iki ve üç raylı kasa kullanılabilen sınırsız çeşitliliğe sahip sürme çözümleri 
gerçekleştirilebilir. Mil yatakları üzerindeki rulolar sayesinde sessiz çalışır. 

Yapı derinliği - kanat 39 mm 

Kanat boyutları / ağırlık Max.1500 x 2300 mm / 160 kg 

 



Schüco Sürme ASS 50  
Sürme ve Kaldır –Sür Sistem 
Yüksek kaliteli pencere kanadına ve dar ön görünüm genişliklerine sahip sürme ve kaldır-sür 
konstrüksiyon. Tamamen gizli motor sistemi Schüco e-slide ile oda yüksekliğindeki kanatlar bile tek 
tuş ile güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve kilitlenebilir. 

Isı iletkenlik katsayısı ( Uf ) 1,90 W/m²K   

Yapı derinliği - kanat 50 mm 

Kanat boyutları / ağırlık Max.3000 x 3000 mm / 400 kg 

Ses yalıtımı (Rw ) ≤40 db (akustik lamine cam ile) 

Su geçirimsizlik 9A (DIN EN 12208) 

     

 

 

Schüco Sürme ASE 70 PD  
Panoramik sürme 
Schüco Sürme Sistem ASE 70 PD, zemine kadar camlama imkanı ile maksimum şeffaflığa sahip 
aydınlık mimari çözümler uygulanabilir. Üstün performans sunan sistem minimum aksesuar kullanımı 
ile kolay montaj imkanı sayesinde alüminyum üretici partnerlere ekonomik imalat olanağı sunar. 
40 mm’ye kadar cam kalınlığı kullanılabilir. Ray sistemine entegre kilit karşılığı kullanılabilir. Tamamen 
görünmez ya da kısmi görünür eşik alternatifleri sunar. Profilsiz 90: köşe açılım imkanı ile özgür 
tasarımlar. 
 

Isı iletkenlik katsayısı ( Uw ) 1,62 W/m²K   

Yapı derinliği - kanat 70 mm 

Kanat boyutları / ağırlık Max.yükseklik 3500 mm / 400 kg 

Ses yalıtımı (Rw ) ≤40 db (akustik lamine cam ile) 

Su geçirimsizlik 8A (DIN EN 12208) 

 



Schüco Sürme ASS 39 PD.NI  
Sürmede maksimum şeffaflık 
Hafif profil sistemine sahip panaromik tasarımlı yalıtımsız sürme. Sıcak iklim bölgelerinde ve iç 
mekanda esnek kullanım seçenekleri ve maksimum şeffaflık sunar. 32 mm’ye kadar cam kalınlığı 
kullanılabilir. Kenet bölgesinde 38 mm dar görünür yüzey. 

Yapı derinliği - kanat 39 mm 

Kanat boyutları / ağırlık Max.2000 x 3400 mm / 270 kg 

Su geçirimsizlik 7A (DIN EN 12208) 

 

 

 

SCHÜCO CEPHE SİSTEMLERİ 

Schüco Cephe FWS 35 PD 
Benzersiz incelikte cephe tasarımı 
Nerede ise çerçevesiz görünümde geniş cam yüzeyi ile yüksek talepleri karşılayan yenilikçi aluminyum 
cephe. 35 mm ‘lik ön görünümü aynı zamanda pasif ev seviyesinde yalıtım değeri sunar. Lüks konutlar 
ve ticari projelerde zemine yakın uygulamalr için idealdir. 50 mm’ya kadar 3’lü cam uygulanabilir. 

Güvenli imalat için yeni izolatör teknolojisine sahip pasif ev sertifikalı sistem : 0,88 W/m²K  ( Uf ) 

 

  



 

Schüco Cephe FWS 50 /FWS 60 
Çeşitlilik açısından zengin uygulama imkanı 
35 mm, 50 mm, 60 mm profil görünümleri modüler olarak kombine edilebilir. Geniş uygulama 
yelpazesi yeni nesil zeminden tavana maksimum şeffaflıkta kanatlar dışarıdan farkedilmez. Kanatlar 
sadece iç taraftan gölgeleme fugası ve pencere kolu ile görünür. (FWS 60 CV)  

Yeni izolatör teknolojisine sahip pasif ev sertifikalı SI sistemi: 0,70 W/m²K’ ye varan  ( Uf ) değerleri 

                   

           

 

Schüco Cephe FWS 80 
Yüksek yapısal talepler için cephe çözümleri 
80 mm lik ön görünümleri ile yüksek yapısal taleplerde etkileyici, güvenli sistem çözümleri sunar. Çok 
büyük boyutlu yalıtım camlarının yüksek taşıma kapasiteli profillere yerleştirilmesi, maksimum 
şeffaflık ve mümkün olan en fazla ışık girişini sağlar. 64 mm’ye kadar 3 lü cam uygulanabilir. 

Ayrıca en iyi ısı yalıtım değerlerine sahip pasif ev seviyesinde bir yalıtım sistemine sahiptir.  

 

 



 

 


