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Mindenben első
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

62mm 70mm RC3 48dB1,5 W/m2k egyedi

AWS 70.HI

AWS 70.HI

Ablakrendszer

Az AWS ablakrendszerek 70 mm-es beépítési mélységtől 
jó hőszigetelést és az alumínium alapanyag egyedülálló 
előnyeit párosítják: a tartósság, a stabilitás, a keskeny látszó 
szélesség és a változatos dizájn. A schüco AWS 70.HI rendszer 
kifelé nyíló változata és az akadálymentes erkélyajtó mellett 
különleges formai igényeket is képes széles skálán mozgó 
megoldásokkal kielégíteni. Lehet a lágyabb vonalú SoftLine 
(SL) szárnykontúr, vagy a ferdén lecsapott kontúrú schüco 
AWS 70 RL.HI, vagy a Schüco AWS 70 ST.HI ablakrendszer kes-
keny „acélkontúrja”, amelyek hangsúlyos optikai elemek.
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 75.SI+

61mm 75mm RC3 48dB0,92 W/m2k egyedi

Ablakrendszer

AWS 75.SI+

Az AWS 75.SI alumínium ablakrendszere egyesíti a 
műanyag- és faablak kitűnő hőszigetelő képességét és 
az alumínium egyedülálló előnyeit: a tartósságot, robusz-
tusságot, keskeny látszó szélességet csakúgy, mint a sok-
oldalú formatervezést – mindezt nagy, transzparens for-
mába öntve. A mindössze 75 mm beépítési mélységű 
tokmérete miatt az ablakrendszer sokoldalúan felhasznál-
ható és kiválóan kombinálható a Schüco ajtóprogrammal.
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 90.SI+

68mm 90mm RC3 47dB0,71 W/m2k egyedi

AWS 90.SI+

Az új schüco AWS 90.SI+ alumínium ablakrendszer az 
alumínium alapanyag előnyeit ötvözi a jövőbe muta-
tó hőszigetelési értékekkel. A schüco AWS 90.SI+ ablak-
rendszer nem csak azoknak a legmagasabb hőszige-
telési követelményeknek tesz eleget, amelyek eddig 
a műanyag és a fa ablakokra voltak jellemzőek - a 90 
mm-es ablakrendszer a kiváló hőszigetelés mellett a leg-
magasabb építészeti és esztétikai igényeket is kielégíti.

Ablakrendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

AWS 120 CC.SI

50mm 120mm RC3 53dB0,84 W/m2k egyedi

AWS 120 CC.SI

Innovatív hőszigetelési koncepció Uf = 0.84 W/m²K, a ki-
váló és kalkulálható hőszigeteléshez, passzívház minő-
sítéssel. A schüco hőhidmentes reluxa beépíthető az 
üvegek közé: csökkentett hőátadás. Betörésvédelem 
RC 3 osztályig. A schüco reluxa előre szerelve készül: be-
szerelésük klipszek segítségével történik, nem szüksé-
ges szerszám használata. Előre beszerelt csatlakozódu-
gó: egyszerűsített elektromos interfész (plug and play).

Ablakrendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 65

45mm 65mm RC3 43dB2,2 W/m2k egyedi

ADS 65

A különböző formatervezésű változatok számos lehetősé-
get kínálnak a megjelenésre: SL (Soft Line) – lekerekített 
kontúr RL (Residental Line) – régies hatású HD (Heavy Duty) 
– erős igénybevételre Az opcionális kialakításnak köszönhe-
tően multifunkcionális ajtóként is alkalmazható, valamint
beköthető az épületfelügyeleti-és biztonsági rendszerbe.

Ajtórendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 70.HI

52mm 70mm RC3 43dB1,7 W/m2k egyedi

ADS 70.HI

Az ADS 70.HI (High Insulation) ajtó a kiemelkedő hőszi-
getelést ötvözi a Schüco ADS ajtórendszer előnyeivel. A 
különböző megjelenési változatok - mint például az SL 
(Soft Line), Residential Line (RL), vagy a Heavy Duty ajtó 
(HD)- számos kialakítási lehetőséget biztosítanak az épü-
let homlokzatához. Az opcionális kiegészítőknek köszön-
hetően multifunkcionális ajtóként használható, és az épü-
letfelügyeletbe és – automatizálásba is csatlakoztatható.

Ajtórendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ADS 90.SI

63mm 90mm RC3 47dB1,4 W/m2k egyedi

ADS 90.SI

A bejárati ajtókhoz optimalizált Schüco ADS 90 PL.SI pré-
mium kategóriás bejárati ajtó következetes tovább-
fejlesztéseként a 90 mm-es beépítési mélységű szerke-
zet a középületek nyílászáróival szemben támasztott 
követelményeket is betölti. Az energiahatékonyság és 
hőszigetelés az új építésű épületek és a középületek ese-
tében egyaránt egyre jelentősebb szerepet játszanak.

Ajtórendszer

16 17



Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 32.SC

24mm 32mm RCI 37dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 32.SC

Az ASS 32.SC helytakarékos megoldást kínál a tolóajtók 
számára. A tolórendszerek ideálisan alkalmazhatók üve-
gezett balkonok és teraszok bejáratához. Nagy nyílásmé-
retek valósíthatók meg a 3-üvegrétegű keretekkel. Az ASS 
32.SC 24 mm üvegvastagságig alkalmazható ajtószerkezet.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 43/48

32mm 43mm RC2 38dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 43/48

Az ASS 48 tolóajtórendszer egy hőszigetelt tolóajtó- rend-
szer. Vannak különböző szárnyváltozatok, amelyek 1-, 2,- és 
3-sávú berendezéseken kivitelezhetők. Az ASS 48 rendszer, 32 
mm -es üvegvastagságig rendkívüli egyedi tervezési szabad-
ságot kínál. Előszerelt csúszó- blokkok, ez által könnyű re-
teszzár-szerelés anélkül, hogy további fúrásra lenne szükség.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 50.NI

32mm 50mm RC2 40dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 50.NI

Az ASS 50.NI toló és emelő-tolórendszer optimális megol-
dás azokban a régiókban, ahol nem alapkövetelmény a 
hőszigetelés. A szigetelt alumínium konstrukciók alkalmasak 
a keskeny 89 mm-es szélességű, maximális fényáteresz-
tésű és minimális helyet igénylő nagy felületű függönyfa-
lakhoz. A toló-, és toló-emelő változatokhoz formás va-
salatok és jó kezelési kombinációk állnak rendelkezésre.

Toló rendszer
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Üveg/panel Beépítési Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztálymélység(mm-ig)

ASS 70.NI

52mm 70mm RC2 44dB≤ 2 W/m2k egyedi

ASS 70.NI

Az 1-, 2- és 3-sínes tokkialakításon alapuló, ASS 70.HI kivá-
ló és könnyű működtetésének köszönhetően, nagy szé-
lességű megnyitások kialakítására alkalmas. Kiváló mi-
nőségű rendszer, amely ideális kereskedelmi, és igényes 
lakóépületek számára. Opcionálisan felszerelhető az új 
Schüco SmartStop és a Schüco SmartClose technológiával, 
így az ASS 70.HI egy nagyon egyszerűen kezelhető és biz-
tonságosan mozgatható tolóajtó-működést tud biztosítani.

Toló rendszer
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Üveg/panel Lizénia Uf -érték Biztonsági Hanggátlás Indulóár
(dB-ig)osztályvastagság(mm-ig)

FWS 50

86mm 10-255mm RC2-RC3 44dB1,5 W/m2k egyedi

FWS 50

Az FWS 50.HI egy osztóbordás-lizéna szerkezet 50 mm-es 
belső és külső látszó szélességgel. A homlokzatrendszer 
új szigetelők révén teljesíti a nagy hőszigetelést. Az FWS 
50.HI átlátszó homlokzatszerkezeteket tesz lehetővé nagy-
méretű üvegfelületekkel. 50 - 250 mm-es beépítési mély-
ségű borda- és keresztfa-profilok állnak rendelkezésre. Az 
FWS 50.HI alkalmas a homlokzatfelületekhez az előkelő la-
kás- és középületépítésben. Osztóbordás-lizéna homlokzat 
50 mm látható szélességgel. Uf-értékek legfeljebb 0.9 W/
m²K. Minden AWS ablak- és ADS ajtószerkezet alkalmazása.

Függönyfal rendszer
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Cégünk nyílászáró rendszerek gyártásával, forgalmazásával és kivitelezésével foglalkozik. Ebben segít bennünket 
a több éves tapasztalat és a folyamatos fejlesztés. Ami megkülönböztet bennünket a versenyképes gyártóktól az a 
képesség, hogy az ajánlatainkat ügyfeleink elvárásaihoz, valamint a változó trendekhez igazítjuk

      Több mint minőség

Az Indoortech® s.r.o. termékei technológiailag fejlett anyagokból, modern gyártási folyamatokból és alkalmazotta-
ink felbecsülhetetlen értékű tapasztalatából állnak. Ügyfeleinknek és partnereinknek segítünk a tervezéstől a gyár-
táson át az összeszerelésig. Beszállítóink is osztják a minőség iránti kompromisszum nélküli elkötelezettségünket. 
Minősített csapatunk sok éves gyártási tapasztalattal rendelkezik, amely jelentős hatással van termékeink magas 
minőségére. Tapasztalt technikusaink még a legbonyolultabb kérdésekkel is megbirkóznak. Garantáljuk a minősé-
get, amellyel ablakaink megfelelnek a laboratóriumi vizsgálatok legszigorúbb előírásainak is. Küldetésünk az, hogy 
ügyfeleinknek elégedettséget nyújtsunk.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a jó üzleti kapcsolatok alapja a nyílt kommunikáció. Ügyfeleink kommunikálhatnak 
a képesített tanácsadók többnyelvű csapatával és a regionális ügyfélszolgálati tanácsadókkal. (magyar, szlovák, 
angol, francia, német). Minden megkeresést, tervezést vagy megrendelést külön-külön szakmailag és műszaki 
tartalmilag ellenőrzünk annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb minőségi összetevőket alkalmazzuk.
A neves beszállítókkal folytatott partnerségi együttműködésnek köszönhetően sokféle nyílászáró rendszer választé-
kát kínáljuk. A legjobbakkal működünk együtt a legkedvezőbb megoldások biztosítása érdekében. Vegye fel velünk 
a kapcsolatot és jelezze számunkra, hogy mire van szüksége a projekt kivitelezéséhez és mi optimális megoldást 
javasolunk az Ön számára.

Munkatársaink elkötelezettségének köszönhetően sikeresen vezetjük be az innovációkat tevékenységeink folyama-
taiba. Vásárlóinknak és üzleti partnereiknek köszönhetően lehetőségünk van részt venni egyedi projektek létreho-
zásában.

Figyelembe vesszük:
 • Üzleti partnereink számára a legszélesebb körű, kiváló minőségű terméket és professzionális kiszolgálást nyújtunk

 • Viszonteladóink számára teljes marketing és kommunikációs támogatást adunk

 • Alkalmazottaink számára többirányú fejlődést biztosítunk

 • Termékeink a legfejlettebb technológiákkal készülnek

Úgy gondoljuk a siker kulcselemei a részletekig menő ajánlat, a sok éves szakmai tapasztalat és a képesített al-
kalmazottak. A tökéletességre törekszünk, és ezért fontos számunkra, hogy tovább bővítsük az elégedett ügyfelek 
körét. Gyorsan fejlődünk és elérjük céljainkat, sőt a bennünket inspiráló elv garantálja a hatékonyságot és a ki-
tartást. Fontos számunkra cégünk erőforrásainak folyamatos fejlesztése és ez a stratégia mérhető eredményeket 
hoz. Nem félünk a kihívásoktól, mert az az elv vezérel minket, hogy a legbonyolultabb projektet is sikeresen végre 
lehet hajtani.

INDOORTECH
MORE THAN QUALITY
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