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Więcej widoku, więcej komfortu - nowy design stolarki z PVC-U Schüco LivIng

Znakiem rozpoznawczym nowoczesnej architektury są wielkoformatowe przeszklenia, które otwierają imponujące
widoki z wnętrz na otoczenie. Z myślą o takich koncepcjach firma Schüco poszerza asortyment stolarki okiennej i
drzwiowej z PVC-U LivIng o rozwiązania zapewniające znacznie większą transparentność i wygodę użytkowania.

Efekt wzajemnego przenikania się wnętrza z otoczeniem zewnętrznym daje poczucie wolności i pozwala kreować
iluzję powiększenia przestrzeni mieszkalnych. W realizacji takich koncepcji kluczową rolę odgrywają okna i drzwi
przesuwne o panoramicznym designie, który uzyskuje się poprzez zmniejszenie widocznej szerokości ram, co pozwala
zwiększyć powierzchnię przeszklenia. Bardzo ważnym elementem są także rozwiązania bezprogowe, dzięki którym
salon przechodzi płynnie w ogród, balkon czy taras. Stolarkę o takim designie będzie można znaleźć jeszcze w tym
roku w poszerzonej gamie rozwiązań z PVC-U Schüco LivIng.
Panoramiczna estetyka i komfort
Najlepsze widoki i największy komfort przechodzenia na zewnątrz dają wielkoformatowe drzwi przesuwne. System
Schüco LivIngSlide pozwala na projektowanie bardzo szerokich przejść o wymiarach nawet do 6500 x 2800 mm. W
subtelnej ramie o niewielkiej głębokości zabudowy 194 mm można umieścić do czterech skrzydeł o różnych
konfiguracjach, co pozwala na elastyczne dopasowanie drzwi do indywidualnych potrzeb projektowych. Już niebawem
rozwiązanie będzie dostępne w nowej, panoramicznej wersji, w której szerokość ram skrzydeł stałych i przesuwnych
zostanie zredukowana do zaledwie 72 mm. Oznacza to jeszcze lepsze doświetlenie pomieszczeń i szersze widoki na
zewnątrz.
- Architektura zmierza w kierunku eliminacji wszelkich barier – zarówno optycznych, jak i użytkowych. Wymaga to
między innymi ograniczania wszelkich widocznych elementów konstrukcyjnych i maksymalizacji powierzchni
przeszklonych. Do tej pory taki imponujący efekt transparentności zapewniały nasze systemy aluminiowe, teraz
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konsekwentnie rozwijamy w tym kierunku także asortyment stolarki z PVC-U – mówi Andrzej Polijaniuk, Dyrektor
ds. marketingu i produktu w Schüco International Polska.
Design bez barier
Kolejną wiodącą tendencją w projektowaniu budynków jest eliminacja wszelkich elementów konstrukcyjnych, które
mogłyby stać się fizyczną barierą dostępu dla niektórych użytkowników, takich jak na przykład progi. W ofercie
rozwiązań z PVC-U Schüco LivIng już teraz dostępne są drzwi zewnętrzne, w których element ten został zlicowany z
poziomem podłogi, dzięki czemu daje maksymalną wygodę i bezpieczeństwo przechodzenia. Już niebawem próg 0 mm
znajdzie się w ofercie drzwi balkonowych rozwiernych i rozwierno-uchylnych w systemach Schüco LivIng i LivIng
Alu Inside, zapewniając ich maksymalną wodoszczelność i większą transparentność. Płaski próg będzie można
zastosować zarówno w jedno-, jak i dwuskrzydłowych drzwiach balkonowych ze słupkiem stałym lub ruchomym, co
oznacza dużą swobodę projektowania. W dzisiejszych czasach ułatwienia dostępu to jednak nie tylko odpowiednie
rozwiązania konstrukcyjne, lecz także inteligentne systemy. Dlatego firma Schüco planuje również wprowadzenie
zautomatyzowanych wariantów drzwi przesuwnych oraz rozszerzenie oferty drzwi wejściowych z PVC-U o
inteligentną kontrolę dostępu.
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Drzwi zewnętrzne LivIng z progiem 0 mm i innowacyjnym uszczelnieniem / Fot.: Schüco
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
Schüco International Polska
press box
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