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Okna obrotowe Schüco z PVC-U - design w funkcjonalnym wydaniu

Architektura jest tak różnorodna, jak potrzeby jej użytkowników. Z myślą o nowoczesnym budownictwie firma Schüco
uzupełniła swoją ofertę energooszczędnych okien z PVC-U o praktyczne wersje z obrotowym skrzydłem, które
zapewniają doskonałe doświetlenie wnętrz, efektywną wentylację i pełną wygodę obsługi.

Okna obrotowe są popularnie kojarzone głównie z budownictwem publicznym czy wielorodzinnym, jednak mogą się
sprawdzić także w domach jednorodzinnych. To doskonała propozycja dla wszystkich tych inwestorów, którzy
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poszukują alternatywnych rozwiązań do tradycyjnej stolarki rozwierno-uchylnej. Zastosowane w energooszczędnych
oknach serii Schüco LivIng i Corona CT 70 okucie umożliwia rotację skrzydła o 180º w poziomie. Naturalny
mechanizm wietrzenia, doskonała termoizolacyjność i możliwość wykonywania bardzo dużych skrzydeł to zalety,
które sprawiają, że okna obrotowe Schüco stanowią doskonałą propozycję zarówno do nowoczesnych
energooszczędnych budynków, jak i obiektów poddawanych termomodernizacji.
Elastyczność i wygoda użytkowania
Najważniejszym udogodnieniem, jakie oferują okna obrotowe Schüco, jest maksymalna wygoda ich obsługi. Aby
otworzyć okno, wystarczy tylko obrócić skrzydło, podobnie jak w przypadku okien dachowych. Znajdujące się w
pozycji poziomej skrzydło umożliwia efektywną naturalną, wysoko efektywną wentylację. Zużyte powietrze jest
usuwane z pomieszczenia górną częścią okna, a jego świeża dawka przenika do pomieszczenia dołem. Dzięki takiemu
mechanizmowi można skrócić czas wietrzenia, co pozwala na oszczędność energii. Zaletą takiego sposobu otwierania
jest ponadto oszczędność miejsca potrzebnego na uchylenie skrzydła, możliwość swobodnego zagospodarowania
parapetu okiennego czy też wygoda czyszczenia. Pełne bezpieczeństwo użytkowania zapewnia opcjonalny ogranicznik
otwarcia.
Transparentny efekt i energooszczędność
Nowoczesne okna obrotowe Schüco pozwalają na tworzenie imponującej, nowoczesnej architektury wypełnionej
maksymalną dawką światła. Rozwiązanie otwiera możliwość realizacji wielkogabarytowych okien ze skrzydłami o
szerokości nawet do 2200 mm, które zapewniają transparentny efekt i niezakłócony widok na zewnątrz. Dzięki
solidnej konstrukcji okucia możliwe jest stosowanie skrzydeł o ciężarze do 150 kg. Wszystko to przy zachowaniu
energooszczędności zgodnie z nowoczesnymi trendami w projektowaniu budynków – okna obrotowe w systemach
Schüco z PVC-U mogą być wykonywane w wysokim standardzie izolacyjności cieplnej aż do standardu pasywnego
włącznie.
Więcej informacji o produktach firmy Schüco znajdą Państwo na stronie: www.schueco.pl
Schüco – Systemowe rozwiązania okien, drzwi i fasad
Grupa Schüco z siedzibą w Bielefeld rozwija i sprzedaje systemy okienne, drzwiowe i fasadowe. Na obecną i przyszłą
pozycję lidera w branży technologii i usług pracuje ponad 5400 osób zatrudnionych na całym świecie. Jako
specjalista od powłok budynków o charakterze mieszkaniowym i komercyjnym, Schüco oferuje, oprócz innowacyjnych
produktów, także doradztwo i rozwiązania cyfrowe na każdym etapie procesu budowlanego – od pomysłu i
wzornictwa aż po wykonawstwo i montaż. Z firmą Schüco współpracuje 12000 firm partnerskich, deweloperów,
architektów i inwestorów na całym świecie. Firma działa aktywnie w ponad 80 krajach i osiągnęła w 2018 roku
obrót w wysokości 1,670 miliarda euro. Więcej informacji na stronie www.schueco.pl
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