Schüco VarioTec
Systém inteligentního kování
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1 + 1 = 3. Profitujte ze synergie
dvou vedoucích značek

Společnosti Schüco se podařilo
zkombinovat přednosti ocelového
kování s principem spojovacích
závorových lišt.

Schüco VarioTec je technologie
kování na nejvyšší úrovni. Jedinečná
kombinace oceli a plastu.
Podrobeno celé řadě zkoušek
a odolnost všech komponentů
testována za nejtvrdších podmínek.
Tyto testy prováděly nezávislé
zkušební instituty.

Robustní, nespočetněkrát
osvědčené komponenty ocelového
kování jsou přitom integrovány do
Schüco technologie závorových lišt.
V rámci partnerství ve vývoji s firmou Winkhaus vznikla stavebnicová
konstrukce, která slučuje přednosti
dvou partnerů a která nabízí
přesvědčivé faktory úspěchu:
• Maximální funkční spolehlivost
• Minimum dílů na skladě
• Racionální výrobu
• Atraktivní design v černém či
stříbrném provedení
Spolupráce dvou silných partnerů
v tomto případě přináší hned
3 vítěze: Výsledkem součtu 1 plus
1 může občas být i 3.

Kováním Schüco VarioTec vytvářejí
okenní systémy Corona, kování
a rukojeť vzájemně sladěný perfektní
systém – v této formě jedinečný na
trhu. Technicky stejně tak jako
vzhledově perfektní a všestranný.
Tímto systémem lze bez problémů
vybavit i speciální okenní tvary,
okrouhlé či šikmé, a to s minimálními náklady na montáž.
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Efektivní, flexibilní, bezpečné.

Rohová vedení:
S vysokým zabezpečením v základu
pomocí závorování s rozšířenou hlavou
a integrovaným závorováním v poloze ve
výklopu. Použitelné u všech tříd
zabezpečení až po WK 2.

Krytky:
Zachycují nečistoty a vytváří optimální
design.

●

●

Klika:
Standardní klika (vlevo):
pro mnohostranná použití
v provedení nerezového vzhledu.
Designová klika (vpravo):
Harmonický zaoblený design
v provedení nerezového vzhledu.

●

Komorový převod:
Vhodné též pro běžné 3-otvorové
provrtání. S nebo bez pojistky proti
nesprávné obsluze.

●

Náběh pro výklop/uzavírací prvek:
Jednoduchá a rychlá montáž.
Bezpečnostní uzamykací prvky
z tvrzené oceli splňují nejvyšší
bezpečnostní požadavky.

●
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●
Nůžky design:
Vysoce jakostní provedení.

Nůžkový rohový převod:
Progresivní nastavení přítlaku
k zajištění nejvyššího komfortu
ovládání. Integrovaná pojistka.

Nůžky standard:
Cenově výhodné pro
objektová řešení..
●

Závorovací táhlo:
Kompletně zakrývá drážku kování
a chrání ji před nečistotami. Použitím
táhla dodávaného ve smotku je minimalizován prořez. Rychlá a snadná montáž
jednoduchým naklapnutím.
V barevném provedení černé a stříbrné.

●

●

Rohové uložení designové (vlevo):
Pro náročná provedení.
Rohové uložení standardní (vpravo):
Cenově výhodné pro objektová řešení.
U obou variant jsou možná horizontální
a vertikální seřizování, k předvrtání
otvorů pro upevnění postačí jedna
vrtací šablona.

Středové závorování:
Automaticky, jednoduše montovatelné.
Bezpečné usazení v kovací drážce.
Plynulé nastavení přítlaku.
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Racionálněji vyrábět

Systémovou kompetencí Schüco se též
rozumí, že podle velikosti provozu můžeme
dodat také vhodné strojové řešení: od
manuálního zpracování přes poloautomatizaci až po koncepty plně automatizované
montáže kování.
Jednotná, symetrická schemata vrtání, spojení prvků prostým naklapnutím a jednotná
délka šroubů vytváří základ pro vysoce hospodárné výrobní procesy, které jsou
i u nejrůznějších typů elementů založeny
vždy na stejném principu.
Víceúčelovost a vícenásobné použití
Komponenty kování Schüco jsou dodávány
ve vratných boxech. Každý z těchto boxů je
současně přepravkou i regálem. Tento logistický koncept je založen na systému vratných záloh. Odpadají tak vícenáklady za
balení a likvidaci obalových jednotek
a přispívá se tak též k ochraně životního
prostředí. Schüco VarioTec má ve srovnání
s jinými systémy méně součástí. To znamená jednoduché a rychlé vyřizování objednávek.
V jediné objednávce jsou zahrnuty veškeré
součásti, dodávka se uskuteční rychle
a spolehlivě.
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Schüco – specialista na opláštění budov
Coby vůdčí síla v oblasti inovace systémových
konstrukcí dodává Schüco komponenty pro
všechny typy opláštění objektů, včetně speciálních software pro plánování, konstrukční
řešení, kalkulaci a výrobu.
Hliníkové systémy
Plastové systémy
Solární systémy
Schüco Design

Schüco International KG
www.schueco.cz

Schüco VarioTec – otevírá nové
perspektivy – s jistotou.
Schüco VarioTec umožňuje realizaci širokého spektra variant
s minimálním počtem dílů. Ať již
různé velikosti či speciální individuální tvary, montáž Schüco
VarioTec je flexibilní a efektivní.
Tento systém kromě toho nabízí
vícestupňový bezpečnostní koncept, který lze díky promyšlené
modulární koncepci realizovat bez
větších vícenákladů.
Čtyři varianty vybavení
v detailu:
• SF I: již toto standardní provedení se dvěma uzavíracími
mechanismy s rozšířenou hlavou
nabízí dobré základní
zabezpečení.

• SF II AhS-Standard: se čtyřmi
bezpečnostními uzamykajícími
prvky vzniká okno zabezpečené
proti vypáčení.
• SF II Extra: okna odolná vůči
vloupání v třídě zabezpečení WK1
resp. AhS-Extra. S obzvlášť stabilními zajišťovacími prvky z tvrzené oceli.
• SF III: s minimálně čtyřmi
bezpečnostními uzamykajícími
prvky odolává okno také dobře
vybaveným lupičům a splňuje
doporučení kriminální policie
(WK2).
Schüco VarioTec.
Nabídka odzkoušeného
zabezpečení dle vaší volby.
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