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Schüco LivIng – прозорец,
со кој се чувствувате добро
Модерните пластични прозорци без проблем достигнуваат живот до 30 и повеќе години.
Во најдобрата варијанта и посебните делови на прозорецот функционираат исто толку
долго – на пример заптивките. Прозорците Schüco LivIng нудат одличен квалитет на
сите нивни детали. Таков пример е интегрираната високо квалитетна EPDM заптивка.
Материјалот EPDM, благодарение на одличните карактеристики, наоѓа употреба во
многубројни области како медицина, автомобилска индустрија и авијација.

Висок квалитет
на сите компоненти
Во производството на прозорци, постојано се подигаат барањата за изолaција, функционална сигурност и
заштита од метеоролошките услови. Во последните
50 години EPDM се смета за најдобриот материјал за
заптивка. EPDM нуди одлично запечатување преку
целиот живот на прозорецот, без да бидат потребни
скапи замени.
Прозорците Schüco LivIng се опремени со најнова
технологија на дихтување, која гарантира отпорност
– вулканизирани EPDM агли. За Вас сето тоа означува
едно: максимален комфор во домот.
Споредбата на својствата меѓу Schüco EPDM и другите
видови заптивки, ја докажува изолациската функција
на високо квалитетниот материјал EPDM и заедно со
тоа неговите предности при заштита од студ, дожд и
звук. Заптивките кои не се EPDM, ја губат бргу својата
еластичност и стануваат кревки. После седмата година на употреба, ефективноста им опаѓа до 50%.
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Со прозорците Schüco LivIng
вашиот дом со децении е
заштитен од звук, студ и
вода. Направете го својот
дом удобен и насладувајте
се на новиот квалитет на
живот.

Насладувајте
се на спокојство

Вашите прозорци
се вентилираат сами

Со прозорците Schüco LivIng непријатниот звук останува надвор. Пластичниот систем за прозорци и иновативната EPDM технологија за заптивка,
комбинирани со звучно изолиран стакло-пакет, се грижат за одличната
звучна изолација до 47 dB. Чувствувајте се сигурни дома и оставете го надвор непријатниот звук од улицата, соседите, градилиштето спроти вас или
аеродромот.

Крај на просториите со непријатен мирис, недостаток на кислород или мувла
поради недоволно проветрување. Затоа
што прозорците Schüco LivIng се вентилираат сами: за тоа се грижи вентилацискиот систем Schüco Vento Therm. Тој
служи за непрекината размена на воздух при затворена состојба на прозорецот и нуди можност за слободно дишење, благодарение на вграден филтер
за полени. На овој начин се ограничува
и достапот на инсекти и непријатни звуци од околната средина.

Schüco VentoTherm

Schüco VentoAir

Schüco VentoPlus
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Schüco LivIng –
Чувство за сигурност
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За да се чувствувате добро и заштитено во секое време во Вашиот дом, вреди да
инвестирате во сигурноста. Прозорците Schüco LivIng се опремени со најмодерните
системи за сигурност, кои имаат различни функционални можности и благодарение
на нив, Вашиот дом може да одговори на сечии лични потреби за сигурност.
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Добро заштитени дење и ноќе
Со прозорците Schüco LivIng, кои ги попречуваат крадците и напаѓачите, се чувствувате безбедно во секое време. Истовремено со високото ниво на заштита на
материјалот пластика, прозорците од системот Schüco LivIng нудат впечатлива
системска длабочина на профилот со интегриран оков длабоко внатре. Модерната техника на челичниот оков со заклучување со стреички во вид на печурки, го
прават разбивањето на Вашите прозорци невъзможно и на овој начин ќе бидете
спокојни во секое време, каде и да сте.

= mm
82

Слика: Висока сигурност: Голема системска длабочина и длабоко интегриран оков за повишување на заштитата од провала.

Слика: Заклучување на оковот преку интегриран патрон.

Заштита од провала според Вашите потреби
Колку ефикасен е еден прозорец против обиди за напад, може да се дознае според класата на заштита RC, која е дефинирана по европски норми. Стандардизираната класа на заштита, дава информација за издржливоста на вратата или
прозорецот при обид за провала со различни инструменти, до нивно разбивање.
Времетраење над 1 минута при обиди за разбивање на дограмата, ги тера крадците да се откажат, поради ризикот да бидат фатени. Овде важи правилото: колку
повисока е класата на заштита, толку повисока е заштитата од кражба.

RC1N

Без дополнителна
заштита, крадците лесно ја разбиваат дограмата.

30 секунди RC2N

Системската сигурност
нуди добра заштита
при обиди за провала.

30 минути

Повишената заштита ја намалува
можноста на крадците за провала со
помошта на обични инструменти. Со
соодветниот вид инструменти се достига класа на заштита од кражба RC2.
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Schüco LivIng –
Одличен енергетски баланс
Топлината останува внатре, студот надвор. 7- коморниот профилен систем на касата, ја доведува топлоизолацијата до ниво за пасивна зграда, кое до овој момент беше невозможно
без користење на додатни мерки.
При замена на старите прозорци со Schüco LivIng ги снижувате значително Вашите енергетски потреби. Освен тоа
што заштедувате од трошок за затоплување, истовремено
ги намалувате и емисиите на CO2.

1

5

2
4

2

Добрите изолациски својства на Schüco LivIng прават да
се чувствувате исклучително добро – температурата од
внатрешната страна на касата се снижува неосетно преку зимната сезона и не паѓа под температурата на собата.
На овој начин се избегнува кондензацијата и не губите
топлина во областа на прозорците, а истовремено преку
нив добивате сончева светлина и топлина.

Штедење на енергија со Schüco
LivIng: бескрајно лесно

Schüco LivIng 82 AS

1

• Индивидуален избор на стаклопакет со дебелина меѓу 24
мм и 52 мм. 1
• 7-коморен профилен систем со одлични термоизолациски
вредности до Uf =1,0 W/m2K со Schüco LivIng AS, до Uf
=0,96 W/m2K со Schüco LivIng MD

5

• Две 2 или соодветно три 3 нивоа на заптивка, кои
гарантираат оптимална заштита против ветер, дожд и звук.

2
3
4

2

• Мала видлива широчина за максимален достап на
светлина и сончева енергија 4 .
• Класична геометрија на крилјата со едноставен дизајн, кој
одговара на барањата на модерната архитектура. 5

Schüco LivIng 82 MD

Инфрацрвената термографија покажува јасно каде
една куќа неконтролирано губи енергија. Со црвена
боја е означен повишениот премин на топлина и
тоа покажува висок процент на енергетска загуба.

При замена на прозорците со новиот прозорски
систем Schüco LivIng се појавува повишување на
енергетска полза. Загубата на енергија е целосно
избегната.
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Schüco LivIng Alu Inside
Системот Schüco LivIng Alu Inside е 7 – коморна пластична конструкција со три изолациски нивоа и патентирана алуминиумска технологија за засилување.
Со овој високо термоизолаиран систем (Uf=0,90 W/
(m2K)) со мали видливи широчини можат да бидат
постигнати високо квалитетни прозорци за пасивни
куќи. Системот се карактеризира со средна заптивка за подобра изолација, интегрирани алуминиумски прегради, конструкција на касата без челичното
засилување и пена. Профилот е целосно погоден за
рециклирање и сите негови компоненти се идентич-

Schüco LivIng Alu Inside

ни со компонентите на Schüco LivIng. Системот е со
тенки видливи широчини од 120 мм, со геометрија
на крило (изглед Classic) и каса во разместена рамнина, како и можна дебелина на стаклопакетот меѓу
24 мм и 52 мм. Благодарение на оптималната геометрија е можно залепување на стаклопакетот кон
крилото, со што може да се зголемат димензиите
и тежината на крилото и да се постигне класа на
заштита RC 2. Системот е сертифициран од Институтот за пасивни згради во варијанта со изолирана
влошка, без фалцов профил.
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Schüco LivIng –
Индивидуален дизајн
Индивидуалност од прв поглед: Прозорецот Schüco LivIng обединува функционалност и дизајн кој не остарува. Разновидноста на форми и бои, придаваат индивидулаен и различен стил на секој дом.
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Соодветно на модните архитектонски тенденции, системот Schüco LivIng e достапен
и во сива боја на основната површина. Toa
допринесува до хармоничен изглед на профилите, двострано фолирани во сиво.

Брилијантни метални бои
Изгледот на секоја куќа во голема мера зависи од изборот на бои. Вашите желби немаат граници со прозорците Schüco LivIng: ексклузивната технологија за површина Schüco
AutomotiveFinish ги обојува Вашите прозорци и врати во брилијантни метални бои, кои
се користат во автомобилската индрустрија.

Schüco Automotive Finish
Колекција за
ентериерен дизајн

Палета со бои за внатрешен и надворешен дизајн

Metallic Black

SAF-DB 703

SAF-RAL 450-M

SAF-RAL 750-M

Cream Line

SAF-RAL 9007

SAF-RAL 9006

SAF-RAL 350-M

SAF-RAL 630-M

Copper Effect

Light Silver

SAF-RAL 140-M

Deep Bronze

White Line

12

Индивидуален дизајн за
Вашите LivIng прозорци
Асортиманот од фолии на Schüco со над 170 универзални бои
и декори кои имитираат дрво, нуди огромна разновидност при
изборот и може да одговори на различни барања. Прозорците ја
оформуваат не само фасадата на зградата, туку придонесуваат и
за удобноста на просториите. Schüco нуди можност за различни
бои однадвор и однатре, голем асортиман на рачки, кои одговараат на прозорецот, како и алуминиумски капи Schüco LivIng
TopAlu за завршување на целосната индивидуална слика. Schüco
LivIng TopAlu комбинира одлична топлозиолација, запечатување
и лесно одржување на материјалот пластика со карактеристики
на висок квалитет, како и разновиден дизајн. Алуминиумската
капа се монтира од надворешната страна на профилот со проста
“клипс” технологија и може да биде бојадисана во сите бои или
елоксирана, така што материјалот од кој е изработена е отпорен
на влијанија од околната средина. Schüco TopAlu е достапна за
системите Schüco LivIng Alu Inside, Schüco LivIng AS, Schüco LivIng
MD, Schüco Corona CT 70, Schüco ThermoSlide, Schüco LivIngSlide и
Schüco EasySlide и се нуди во три вида контури: Vision, Pure, Viva.

Изберете од широка гама од 170 универзални
бои и декори кои имитираат дрво.

Асортиманот од Schüco рачки, одговара на високите барања за естетика и функционалност.

Три вида нови алуминиумски капи Schüco LivIng TopAlu: Vision, Pure, Viva.

Vision

Pure

Viva
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Разновидни форми за индивидуален
дизајн на фасадата
Со Schüco LivIng, прозорците го имаат индивидуалниот дизајн за вашите
визии и желби. Со стилски елементи, може да се направат додатни акценти на прозорецот.
Схеми
⠄㔄㰄㠄

Схеми

⠄㔄㰄㠄

Дизајнерски варијанти, кои го оформуваат целосниот впечаток на фасадата.

Издолжени, високо поставени
прозорци без разделни елементи,
доставуваат повеќе светлина

Прозорци, разделени вертикално, допринесуваат визуелно за
поголема широчина

Со хоризонтално и вертикално
разделување се постига елегантен изглед на прозорецот
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Schüco LivIng –
Произведено во Германија
Постојат многу причини, за да ги изберете пластичните прозорци Schüco LivIng,
од кои една е докажаниот квалитет на системите Schüco. Сите пластични системи
Schüco се разработуваат и произведуваат во град Вајсенфелс, Германија. Користениот за нив материјал одговара на високите барања за квалитет и зачувување на
околната средина, благодарение на тоа што е стабилизиран на основа на калциум-цинк. Пластиката е издржлива на климатски услови како дожд, сонце и високи
температури. Оковот и рачките се заштитени од корозија. На овој начин трошокот за
одржување на прозорците Schüco LivIng се редуцира до минимум.
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360° одржливост – од идејата до рециклирањето: одржливоста е неразделен
дел од фирмената политика на Schüco. Затоа Schüco разработува енергетско
ефективни продукти од високо квалитетни материјали, кои поставуваат нови
стандарди и даваат можност на своите партнери да нудат надежни и долготрајни системи.
Одржливоста значи една зграда да биде планирана, изградена и користена на таков начин, што
во еколошки, економски и архитектонски аспект
да биде долготрајна. За да биде постигнато тоа,
неопходни се високо квалитетни, иновативни
продукти и решенија, кои заштедуваат ресурси.
Системите Schüco се проектирани за:
• Високо ниво на користење
• Удобност за корисникот
• Енергетска ефективност
• Конзервација на климата

Пластичните системи Schüco ги намалуваат СО2
емисиите со својата енергетска ефективност
и на тој начин ги штедат природните ресурси.
Освен тоа, тие се целосно подложни на рециклирање. Според договорните односи на Schüco
со фирма Rewindo прозорците се преработуваат
после нивната употреба. Извлечените суровини
се користат повторно во производството – без
да се намалува квалитетот.

Schüco LivIng
Разработен за вашите барања.
Со Schüco LivIng го создавате својот дом
точно според своите барања: комфорен,
сигурен и енергетски ефективен. Прозорците и вратите со новиот пластичен систем нудат разновиден дизајн, со помош
на форми, бои и површини.

Откријте го долготрајниот и тестиран квалитет на Schüco преку компетентна консултација за сите прашања од партнерите на Алу Кониг Штал:
• Термоизолација и звучна изолација
• Површина и избор на боја
• Сигурност и аксесоари

Schüco –
системски решенија за прозорци, врати и фасади
Со помошта на мрежата од партнери,
архитекти, проектанти и инвеститори
Alukönigstahl реализира одржлива зградна обвивка, која е во хармонија со природатa, технологиите и со индивидуалните
потреби на клиентите. Решенијата за
прозорци, врати и фасади од алуминиум и пластика од Schüco одговараат на
највисоките барања за дизајн, комфор и

Алуконигштал ЕООД, претставништво Скопје
Скопје 1000, Бул.“Св. Климент Охридски”52/3
Тел: +389 2 2778752
Моб: +389 71 365 320
+389 72 221 406
e-mail: b.dimovski@alukoenigstahl.mk
i.cimeshikj@alukoenigstahl.mk
www.alukoenigstahl.com

сигурност. Истовремено, со енергетската ефективност се намалуваат СО2 емисиите и на тој начин се штедат природните ресурси. Фирмата нуди продукти,
ориентирани кон целта - нови градби и
модернизирање, кои ги исполнуваат индивидуалните барања и потреби на корисниците во сите климатски зони.

