Schüco FWS 60 CV

Fuldt integreret og skjult opluk til aluminiumsfacadesystem 60 mm

I de seneste år har der været tiltagende
krav til lyd- og varmeisolering, højere
stabilitet og bedre U-værdier, så vinduesprofilerne er blevet bredere og
bredere. Det har virket som om, at de
tekniske krav har været uforenelige med et
elegant og strømlinet design. Nu er det
dog lykkedes for Schüco at forene ønsket
om slim line profiler med den højeste grad
af funktionalitet og optimal isoleringsevne
med sin revolutionære opluksløsning i
facaden FWS 60 CV (Concealed Vent). Det
innovative system giver maksimal transparens ved at “smelte” vinduesrammen
sammen med den bærende del. Man kan
dermed ikke se forskel på faste og
oplukkelige felter udefra. På indersiden
kan man genkende oplukkene på en smal
skyggefuge samt grebene.
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Schüco facadesystem FWS 60 CV

Schüco FWS 60 CV
Fuldt integreret og skjult opluk til aluminiumsfacadesystem 60 mm

To byggedybder kombineret med den individuelt
tilpassede tilslutning til råhuset giver forskellige
indbygningsmuligheder ved en meget enkel
montageproces: fra klassiske vinduesbånd og
glasfacader til enkeltstående vinduer.

Schüco FWS 60 CV er en visuel elegant
opgradering med fremragende U-værdier, hvad
end der er tale om renovering eller nybyggeri.
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Schüco FWS 60 CV
Produktfordele

Produktionsfordele

• Uf-værdi op til 1,5 W/(m2K) inkl. skruetillæg med
50 mm rude
• Ucw-værdi fra 0,85 W/(m2K) ved elementmål fra
f.eks. 1,2 m x 2,5 m med Ug-værdi = 0,7 W/(m2K)
• Smalle profiler med samme udseende for rammer
og faste felter
• Sammensmeltning af ramme og bærende del: Ikke
nødvendigt med en yderligere påsat karm
• Ramme og karm er i plan med minimal
skyggefuge
• Kan udføres som dreje-kip-vindue
• Kan udføres som gulv-til-loft vinduesbånd eller
som enkeltstående vinduer
• Indbrudssikring op til klasse 2 (RC 2)
• Mulighed for integreret glasværn i dækliste

• Schüco SimplySmart beslagsteknologi: Enkel
montage og høj komfort
• Innovativt præfabrikeret adapterprofil med
akryltape til sikring af ruden i
produktionsprocessen:
• Ruden og profilsystem er en enhed, så snart
de er forbundet og kan derefter
videreforarbejdes
• Brugen af ruden gør det muligt at kombinere en
høj glasvægt med smalle profiler
• Komplet system til råhustilslutning med enkel
produktion af vinduesbånd og enkeltstående
vinduer; direkte tilslutning til de mest anvendte
beklædningsmaterialer med optimal isolering og
dræn
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