
Aluminiumsfacadesystem 35 mm

Schüco facadesystem FWS 35 PD

35

Transparent arkitektur, der opfylder de 
højeste krav, er mere end blot kæmpe 
glasarealer. I kombination med et diskret 
og stilrent profilsystem opnår man et 
fuldendt resultat. Med Schücos nye 
facadesystem FWS 35 PD (Panorama 
Design) kan der opnås de største glasarea-
ler og opfylde alle krav om “slim line”. Den 
innovative aluminiumsfacade fremstilles i 
en minimal profilbredde på kun 35 mm 
uden at gå på kompromis med 

isoleringsevnen og opnår U-værdier på 
passivhus-niveau.

Facadesystemet FWS 35 PD Panorama 
Design egner sig perfekt til indgangsfaca-
der tæt ved jorden i eksklusive villaer samt 
til erhvervsprojekter.

Schüco FWS 35 PD.SI 
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35

Schüco facade FWS 35 PD

Aluminiumsfacadesystem 35 mm

Ud over systemets arkitektoniske udtryk er der 
lagt betydelig vægt på at forenkle produktion og 
montage, hvilket vil give en økonomisk gevinst. 
På værkstedet går produktionsprocessen hurtigt 
på grund af de præfabrikerede systemkompo-
nenter. 

En optimeret tilslutning til råhuset samt det 
innovative, patenterede fastgørelsessystem af 
klemlisteprofiler reducerer snitfladerne. Dette 
bevirker, at en rationel, sikker og præcis 
montage kan realiseres.

Schüco FWS 35 PD.SI
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Schüco FWS 35 PD.SI

Produktfordele Produktionsfordele

• Facadesystem på passivhusniveau med ny 
isolatorteknologi: Uf-værdi ned til 0,90 W(m2K) og 
Uw-værdi ned til 0,67 W(m2K)*

• To isoleringsstandarder: HI (High Insulated) og SI 
(Super Insulated) 

• Kan udføres med 3-lags glas på en tykkelse på op 
til 50 mm

• Modulsystem: De forskellige profilbredder på hhv. 
35 mm, 50 mm, 60 mm og 80 mm kan kombineres 
Tre drænniveauer for maksimal designfrihed

• Schüco AWS vinduer og ADS døre kan integreres
• Facadevinduet Schüco AWS 114 kan isættes som 

en slim line åbning som topstyret eller parallelt 
åbnende vindue

* Ved 1 240 x 1 480 mm, UG = 0,5, Psi = 0,04  

• Ensartet tætningssystem til hele systemserien 
med udgangspunkt i tætningshøjderne 9 mm, 11 
mm og 13 mm på indersiden samt 5 mm på 
ydersiden 

• Præfabrikerede klemlisteprofiler med tætning og 
isoleringskerne: En forenklet produktion med 
økonomisk gevinst

• Innovative, patenterede systemartikler til en 
sikker rudemontage og fastgørelse af 
klemlisteprofilerne

• Nye glasfalsudligningsprofiler og 
brystningsprofiler med simpel klipsteknik og 
optimal tætning for en sikker og ordentlig 
fremstilling.

• Innovativt system til råhustilslutning: Sikker 
ventilation og dræn i facaden ved tilslutning til 
råhuset, så man opnår rationelle 
montageprocesser.

Glarmesterfirmaet J. Jensen & Søn A/S
Bybjergvej 3
3060 Espergærde
Tlf.: 49 13 20 74
glarmester@glarmester-jensen.dk
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